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ANDROPOVAS IŠSIKALBĖJO SU HANS 
J. V0GELIU IR JAV SENATORIAIS
ANDROPOVAS PAREIŠKĖ. KAD SOVIETŲ VYRIAUSYBĖ

RENGIAMI SUNAIKINTI DALĮ ATOMINIŲ RAKETŲ

MASKVA, Rusįja. — Antra
dienį Jurijus V. Andropovas pri
ėmė atvykusį Vakarų Vokietis 
jos socialdemokratų pirminiri- 
ką Hans Jočhsn Vogei Jr ganą 
ilgai, taręsi įvairiais V. Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos reika
lais.- ■ ,

Hans J, Vogei tarėsi su prezi
dentu Reaganu apie Vakarų Vo
kietijos socialdemokratų parti
jos programą ateinančiuose rinr 
kūnuose ir apie didelę viltį lai
mėti Trinkimus. Hans Vogei pa
pasakojo, kad socialdemokratai 
didele dauguma laimėjo Ham
burgo rinkimus- ir taip jie tikisi 
laimėti kovo mėnesio rinkimus.

Hans J. Vogei nesitikėjo, kad 
Andropovas taip šiltai jį priims 
ir išdėstys, savo nuomonę jvai- ' 
rials Vokietijos ir Rusijos rei
kalais.. ' Svečias pamatė, kad 
Andropovas yra-Jabai 'gėrąj ių- 
f ar muotas apie ‘ V oįrięt iįoš, reika
lus -.ir; nėtblimoje ateityje ren
gias' d uųti kriis didesnius ųžsą- 
kymus pramonės mašinoms.

Andropovas priėmė 
JAV senatorius

Jurijus Andropoyasį antradie
nį- priėmė tt ;^^;S^daR»iu- .gru
pę,; 'vadoT^jamą’ ^Kąlįfprnijos 
dęniqk^toL^._Tv.Į^t^>^..Šuia- 
toriamsiTūpėjŽr-į^irtŲL ąttgėne- 
ralinis-f'sękretpriūsįA&drop ’o-vąs 
tikrai' pl&iuqja. sun^tžinfį Vidu
tinio dydžio, atominių raketų 
skaičių Europoje' Andropovas 
patvirtino, kad Sovietų Sąjungą 
tikrai’rengiasi sumažinti raketų 
skaičių visu ketvirtadalių^ jeigu 
bus priimtos ir kitos Sovietų 
sąlygos. . _ ’ ' . J’

— O ką jūs darysite su iš Eu
ropos: išvežtomis atominėmis ra
ketomis? — paklausė vienas se
natorius.

— Mes jas sunaikinsim, — 
trumpai ir aiškiai senatoriams 
atsakė Andropovas.

Atvažiavusieji senatoriai tu
rėjo progos išsikalbėti su Vik
toru P. Karpovu, kuris vado
vauja Sovietų delegacijai, Žene
voj svarstančiai galimybes su
mažinti raketas. Jie kalbėjo įr 
su Julium Kvičinskiu, kuris va
dovauja pakomisijai sumažinti 
vidutinio dydžio atomines ra
ketas. ,

kintų. Amerikiečiai tiki, kad- 
rusai panaikins mažesnes ir s'lp-. 
nesnes raketas, o didžiausias pa
dės į sandėlius ir jų nenaikins.

Sovietų lyderis pranešė Ame
rikos delegacijai, kad galės būti 
sumažintos ir dalis SS-20. Hans 
J. Vogeliui Andropovas taip pat 
paliko įsitikinimą, kad jis norįs 
mažinti atominių raketų atsar
gas. Delegatai tvirtina, kad J. 
Andropovas tikrai nori mažinti 
atominiu raketų skaičių. Dabar 
rusai Europoje turi 60(1 raketų. 
Andropovas žada sumažinti ikj 
Ifil. Jiems Susidarė įspūdis,’ 
kad kit’ Sovietų vadai pritaria 
tam sumažinimui.

Tvirtinama, kad rusai .turi 
300 ; SS-20 raketų. Andropovas 
sutiko mažinti ir šių raketų ge
roką skaičių.

RENGIASI ATIMTI

TEHERANAS. — Irano parla
mentas įpareigojo vyriausybę 
paruošti ir paskelbti reikalingus 
patvarkymus, pagal kuriuos

-/TA. .

Jurijuš Andropovas Kremliuje įtikinėjo JAV senatorius, kad reikia 
mažinti atomines raketas ir siekti taikos.

Japonijos premjeras ir Pietų Korėjos 
prezidentas pradėjo pasitarimus

PIETŲ KORĖJA GALI GAUTI Iš JAPONUOS PENKIŲ 
BILIJONŲ DOLERIŲ PASKOLĄ PENKIEMS METAMS

SEOUL. Pietų Korėja. — Ja
ponijos premjeras antradieni

dviejų mėnesių laikotarpyje tu- atskrido į Pietų Korėjos sostinę, 
kad. galėjų aptarti paskolos rei-retų■ ’sugrįžtŲ visi pabėgę ira- 

nięčį^£^.;Ą"/-^^, / ■ j,
- Jeį^įųžsjš^^^švažiayė Lirai- 
niecįa'F 'nurodytu-iiaiku nesugrįž-

- tų, tai Irano vyriausybė privalo 
nusavinti visą ‘jų turtą, .likusi 
Irane arba Irano, bankuose.

Nutarimas sako, kad visi, ku- 
-rie 1979 metais pabėgo užsie
nin, išsigandę islamiškos revo
liucijos, privalo grįžti. Jeigu jie 
to nepadarytų, tai •• prokuroras 
turi Teisę nusavinti ir parduoti 
ėr išnuomoti Irane. likusias jų 
nuosavybes. —

Šitas parlamento ■ nutarimas 
yra priešingas seniausiom Irano 
tradicijoms. Mula Chbmeini bu
vo užsienyje 11 metų. Jis per 
Irako radiją kurstė iraniečius 
prieš šachą, bet šarhas nesiėmė 
jokių priemonių prieš Chomei- 
nio nuosavybes, šachui buvo 
pasiūlyta nusavinti didelius 
Chomeinio dvarus, bet šachas 
liepė nieko neliesti, nes tokia 
yra sena iraniečių tradicija. 
Tuo tarpu Chomeini dabar įsa
kė nusskriausti visus pabėgusius 
iraniečius.

KALENDORfiLIS

— Sekr. Caspar Weinberger 
įsakė nukirsti 9 bilijonus dole
rių šaudmenims gaminti. La
biau re;kalingi lėktuvai.

Nicolai Podgorny, sulaukęs 
79 melu, mirė Maskvoje. 
Jis buvo Sovietų Sąjungos 
Aukšč. tarybos pirmininkas, 

bėt ''Brežnevas jį pavarė.

Sausio 13: Ilarijus^ Ilgaudas, 
Maingaila,- Basmata, Galė.

Saulė teka 2:16, leidžiasi 4:10.
Oras vėjuotas, šaltas.

Andropovas nori mažinti 
. raketų skaičių

Ne tik Amerikos delegacijos 
nariai, bet ir Hans J. Vogei pa
reiškė įsitikinimą, kad Andro
povas tikrai nori sumažinti ato
minių raketų skaičių.

Sovietų atstovai nepasakė, 
kiek atšauktų raketų jie panai-
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JORDANIJOS KARALIUS 
PRADĖS DERYBAS

WASHINGTON, D.C. Ge-į 
rai informuoti Washingtono i 
sluoksniai tv'rtina, kad Jordani-,^ 
jos karalius yra pasirengęs prį-J

Premjeras J. Nakasona ir P. 
Korėjos prezidentas Chun Doo 
Hwan aptarė paskolos reikalą.ir. išdėti prie einančių pasitarimų j 
išgėrė po stikliuką.

Pietų Korėjos ūkis gerokai 
nugyventas. Be to, Pietų Korė
jai reikia ginklų ginti kraštą, 
jeigu šiaurės Korėja bandytų, 
pulti. Tuo tarpu visos smulkme
nos dar nežinomos. Manoma, 
kad dalis reikalingų ginklų bus 
gaminama Japonijoj. Pietų Ko
rėja yra pasiryžusi labai atkak
liai gintis, jeigu šiaurės Korėjos 
komunistai bandytų prasiveržti 
į pietus.

Japonai valdė 
1910 iki 1945 
daiktas, japonai 
miniai nugyveno, 
sakė, kad Japonija nori atitai
syti padarytas klaidas. Ji taip 
pat nori padėti Pietų Korėjai, 
kaip JAV sąjungininkei.

Korėją nuo 
metų. Aiškus 
kraštą ekono- 
Nakasona pa-

IKI ŠIO METO AFGANISTANIEČIAI 
ŠAUDĖ VISUS BELAISVIUS

PRADĖJO IŠSKIRTI MUSULMONUS, LIETUVIUS, 
() DABAR JAU NEBEGAUDO IR RUSŲ KARIŲ

NEW DELHI. Indija. — Iš čia' buvo suėmę rusą, mineral 
t Kabulo išvažiavusieji diploma- specialistą. J's buvo atsiųstas 
tai tvirtina, kad Afganistano ko- Afganistaną ištirti kokie te 
volojai už savo krašto laisvę So-’ m in italai yra įvairiose sritys 
vietų karių nelaisvėn neimdavo.! Afganistaniečiai buvo sutik 

išžudydavo, visus ne- paleisti suimtą rusą, jeigu rus.' 
paimtus afganistanie-1 būtų sutikę paleisti 50 suimt 

Afganistano kovotojų, laikom
■ rusų nelaisvėje. Pasitarimai g; 
’ na ilgai tęsėsi. Vėliau afganist: 
niečiai įsitikino, kad derybos n< 
pavyks, nes rusai nesutiko p: 
leisti* nelaisvėn paimtų afgani. 
taniečiu.

Daryboms nutrūkus, afgani 
laniečiai sušaudė nelaisvėje la 
kylą mineralų specialistą. Afg 
nistaniečiai pranešė rusam 
kad jie daugiau nebesiųstų j 
kių specialistų į Afganistan 
Afganistaniečiai žino, kad 
Maskvos atvykęs būrys įvair 
specialistų padeda B. Karmai

Kovotojai jier

Į PAŠTĄ VEŽĘS LĖKTUVAS 
ĮKRITO Į RAISTĄ

DETROITAS^ NDch.— VnUed 
Airlines ’pašto* lėktuvas, vežęs

. paštą iš (Leve.lando -į Los An-; 
| gėlės, paėmęs maišus Delroito 
j aerodrome, 2:3(1 vai..ryto užvę-Į, 
’ dė motorus ir pradėjo kilti. Lių5. 
■'dininkai tvirtina, kad lėktuvas? 

lėtai kilo, kai motorai sprogo-įri 
lėktuvas krito į" raistą,' šukeldą^ 
mas d‘cielį -gaisrą, matomą iš 
tolo- '■-<' ■■ ■ '

Visi trys įgulos nariai, valdę.
siekiant autonomijos dešinia-j pašto lėktuvą, buvo' užmušti 

Iki šio meto neišaiškintos nelan 
mės priržašfviĘ,. bej^uspėc.ialistąi 
ištirs ir bandys nuŽTatyti. Vado
vybė labiausiai bijojo, kad ne
sprogtų lėktuve btivusi lengvai 
uždegama radioaktyvi nKdžiąįgC 

.' Gaisrininkui džiaugėsi^ kai rado 
šią medžiagą; neužsidegusią. '- ', 

Visi Ii ys -'patyrę įgulos nariai 
buvo kilę iš Los Angeles. Jie 

*. nuskrido į Clevelar.dą. pakrovė 
paštą ir sustojo Detroite, liet iš 
ten nepajėgė pakilti.

jam Jordano upės krantui. Jis 
mano, kad gales būti naudin- j 
gas pasitarimuose. 1

Karalius Husejinas jau anks
čiau būtų savo nuomonę tuo rei
kalu pareiškęs, bet jis vis lau
kia Saudi Arabijos pritarimo.3 
Niekas nežinojo tikrosios šios, 
tylos priežasties, bet dabar ir ji-1 
iškilo paviršiun. Saudi Arabija 
nenori darvti nuolaidu Izraeliui. 
Bet jeigu Artimuose Rytuose 
bus gabma pasiekti taikos, lai . 
Saudi Arabija prisidės.

i
Ne tik Saudi Arabija būva ' 

priešinga šoms deryboms, bet ir 
Jasir Arafatas taip pat prieši-, 
uosi. Savo laiku Arafato grupės | 
kariai ruošė perversmą prieš t

— Vokiečių bankininkas tu-’ 
rėjo akmens skaldymo dirbtu
vę. kurioje popiežius Jonas Pau
lius II buvo priverstas dirbti 
1915 metais.

— Britų premjerė Margaret 
Thatcher antradienį patarė da
boti taikos Falklando salose.

Vokietijos prezidentą Ho
necker) norėjo nušauti II melų 
Paul Essling, bet sargai jam su
trukdė. Tada j*s nušovė sargą.

— Varšuvos policija suėmė 
United Press International re
porterį Bogdan Turck ir sekre
torę Ruth Grubar.

— Sekretorius Sehsveiker at
sistatydino iš Sveikatos depar
tamento. Jis e's dirbti j apdrau- 
dos bendrovę.

— Specialistai tiria, kodėl nu- 
llusejiną. b J Jordanijos štabo • kinio DC-X United Airlines lėk- 
viršininkas laiku pajuto pasi- ’ tuvas Detroito priemiestyje, 
ruošimus ir viską laiku suslab- Į 
dė. Buvo suimti ir sušaudyti pa- ’ 
tys svarbiausi perversmo orga
nizatoriai, o visi kiti išvyko į 
Siriją arba Libaną.

! Sovietai 
I laisvėn 
eius, to palies metodo laikėsi ir 
afganistaniečiai.

Pirmiausia a f g a nislaniei iai 
pradėjo išskirti musulmonus, 
paimtus Sovietų kariuomenėn ir 
per klaidą pasiųstus į Afganista
ną. Sakome “per klaidą", nes 
Sovietų valdžia sąmoningai 
vengdavo siųsti įvairaus plauko 
musulmonus į Afganistaną. Bet 
ne visus musulmonus rusai iš
skirdavo. Kitose Rusijos srilysę 
gyvenusius musulmonus rusai 
imdavo savo kariuomenėn. Jie 
kartu su rusais buvo siunčiami 
Į Afganistaną ir ten patekdavo 
į nelaisvę. Afganistaniečiai pir- vyriausybėi. Kovotojai 
naiaitedaX Lšskmlavd iš belaisviųpranešė, kadjie be jokio ali< 
musulmonus. Vėliau pradėjo iš- liojifno išvažiūbtir namo? Jei 
skirti pabalticčius. Žinome, kad jie pateks į kovotojų rank 
afganistaniečiai išskyrė iš l>e- 

Taišyių lietuvį R. Burbą, kurį 
pąshrritė į Pakistaną. Ten jis 
buvo atiduotas Raudonajam' 
^ryžiui .jt persiųstas i Šveica-

i
■ < Praeitą savaitę ėjo kovos pa
čiuose Kabulo premiesčiuose. šį 
kartą afganistaniečiai paėmė ne
laisvėn 14 rusų. Rusai šaudyda
vo- nelaisvėn suimtus afganista
niečius, m afganistaniečiai šau
dydavo rusus. Bet dabar atėju
sios, žinios sako, kad afganista
niečiai paimtų rusų nesušaudė, 
bet išsivedė i nelaisve. Ar rusus JT* > ’ * ** * >' •' ~

■laikys pačiame Afganistane, ąr-;-j*aelio 
juos siųs į Pakistaną, tou tarpu laid paskutinėmis dienomis ’ 
;dar neaišku.

Nelaisvėn pateko keli rusai 
civiliai, prim.stos valdžios pa
tarėjai. Afganistaniečiai juos už
tiko Mazari-šarif miestelyje. Jie 
buvo Babrako Karmalio patarė
jai. Afganistaniečiai apsupo Ma
zari-šarif miestelio turgų. įvyko 
susišaudymas, bM rusai tuojau 
at'davė ginklus kovotojams. Vi
si rusai išvežti į kalnus, i afga
nistaniečių stovyklą. Suimti ru
sai ten bus apklausinėjami.

Praeitais melais afganistani''-

turės atsakyti savo gyvybe.

JERUZALĖJ SPROGINĖ
JIMAI NESIBAIGIA

JERUZALĖ. Izraelis. — Ai 
radienį po piety sprogo bom 
prie Darhasco vartų ir sunki 
sužeidė 6<S metų arabą, tuos v; 
tus valiusį. Bombos sprogini 
buvo labai garsus. Arabui bu 
sužeistos abi rankos, krūtir

• Policija suėmė apie 20 ž.m 
nių, bet iki šio meto n:i.*;š’ 

kas galėjo tą padaryti.
skundžia

-((ažnėja sproginėjimai. Pracil 
savaitės pabaigoj buvo sužei 
du laukų darbininkai. Niel 
nežino, kas galėjo tai atlikti, 
siems aišku, kad tuos puoliui 
prieš izraelitus gali pailar 
palestiniečiai arba libanieci 
kurie daber reikalauja atšau 
galimai greičiau Izraelio gir 
luotas pajėgas.

apmetė akmenimis Izraelio 
rius, prižiūrėjusius tvarką 
dolėje Nablus miesto rinkoje.

— Los Angeles Daily News 
prašo teisėją panaikinti įžeidi
mo sprendimą, nes yra papildo
mos medžiagos, neigiančios 
sprendinio bazę.

-- Maroko karalius šaukia 
Afrikos valstybių taikos konfe
renciją.

i • — Maskvon suvažiavę politi
kai mano, kad pavyks pasiekt' 
taikos Europoje ir Artimuose 
Rytuose.

— Rytų Vok'etijos komunis
tas bandė nušauti prezidentą E. 
Honecker dėl to, kad per šven
tes jis labai ištaigingai balia-

. ___________________________

— Baltuose Rūmuose trečia
dienį sudaryta abiejų partijų 
komisija studijuoti Socialinės 
apdraudos fondų stiprumą.

naujausieji Amerikos karo trar iki 
didesniuose vieškeliuose.



Ryliškių bažnyčios ir Paitaracko likimas
(Tęsinys) buvo pavesta atlikti kiaurus

„ ... .. t darbas, o kad kam nors girtasRusai nasles užimtose patari . . . -■_  ;‘ x , -i* ū.l nepasigirtų apie savo žygi, uos-e are it padare kratą, pasitik- . . .. < .F,. . . _. ie‘ke>o garbingai n numarintinuo, kuo galima pasisotinti. Ra- 1 _ ■ , ... . . .. * i • • ■ . ! Tada vadas įsake pakinkytioę bv'vių ’r i.ruputį lašinių, tau- ' 
kų. {sakė išvirti bulvių. Bulves; 
sku t le.n'inir.kt. < j-jj padėjo 
Į.orU eJ-s.iU kareivių. Kai išvi-

■Ci pakvipo taukais ir 
v . o v si rusai vai-

> liėsjvalgę, šiek tiek iryt
rtiiko

k?-, su savo bendrais: 
i .\v \ v.’sot.uS. tiesiog Dvi 
Baryso namus, kur ru-i 
vakarienės nenusirengę, 
kritęs, miegojo. Vadina-i 

si. jau buvo iš anksto susitarta.1 
kur Paltaiackas .turi pfisrjung-j 
t i prie grupės. Paitaracko pasi
rodymas pažadino iš miego. Už
degė lempą, o karininkas atvyku 
sius su Paltaračku du kareivius 
išvarė lauk tarsi ^argybon. Pal
tai ackui liepė suvalgyti bulvių 
likučius. Paitarackaš pasiėmė 
iiuo.y iiyklos puodą su bulvėmis, 
pasistatė ant stalo ir pradėto val
gyti tiesiog.iš puodo. T;k stai
gašūvi?:- ‘ Sutarškėėo lango 
stiklui; vos neužgeso Temp?- Visi 
pašoki JpžūūĄlėį -kąri ^ąltamckgs 
su\-kąšhiįĮ.^P^?ifę- ■siųrriūko ąnt 

akhh’išjyyfi , * .ca,JįjL

i ’ v.yh' - 
suko '

bą gindamas, garbintai 
liaudies gynėjas draugas 

Iš Merkinės Vo

planas...’

tragedijų 
hūkentė- 
gvvento-

arxli, pasišaukė kaimynystėje 
gyvenusį Vo'ungevičių 'ir liepei 
vežti Paitaracko lavoną Merki-' 
nė’i. Volungevičius, važiuoda- ’ 
mas su rusais, šta'i • ką išgirdo: , 
‘ Baditai sudegino Ryliškių baž 
nyėią 
žuvo
Paltarack.
lungevičių paleido namo. Pal 
turacku lavoną atidavė žmonai, 
L Jjotuvių nebuvo. Net neži
nia, kur ji« pakastas. Dėl Pal
tai acko mirties nieko nei areš-, 
tavo, nei tardė. Taip pat nebu
vo bandyta ieškoti padegėjų. 
Jei banditai padegė bažnyčią 
čekistui turėjo juos persekioti. 
Bet kam tas žygis? Liaudis ir 
taip patikės ką čekistai paskelbž.

Bu'-c toks Maskvos

Dėl tokių baisių 
piktinosi ii jaudinosi 
jusiu artimieji, kaimų
jai. vietinės valdžios-atstovai ir 
riet komunistai.* Vyko kartą 

į Alytžius apskrities'; aktyvo, pash 
tarimaš. • jo xlajyyrai •. skundėsi 

. čekistų-žiaurumu. 'Ajytaps miš-. 
, kbū'iėdįjčs at^.tovaš-’p'ateikė nuf 

a ■it.A- -uv/y:: » •> r . • J šauto gįrinmkb'?'Revucke ’ doku-
*"ttIU,S ■'"“ i papūtojo an,V pain-- 

’ D tu= ri niautojo 26,(W ro: -aj- 
, la^p.

į-siaųblngūs-' įvykius įų apyitokės 
• se / ;Męrktoės.'pnrubšųJd^^^^;

Hjš’ pfeakp|į T0ipjjjš pai§- 
‘ -vo^TBV’.Iktąs tky •nuogUĮpp/ ir.ufk 

per 'steęųkiąv gyvąsJ" Aįy-; 
tdu< apskritięj, 'oartijoš sekrėto- 

. , • . ___- . . ^ -rms
^4^{ri^bttvo“čią.atėjęs?, KČ-] '“Ką aš čia išgirdau; mun^ baĮP 

ų£j;-s^'gytb'a buvo paskirto to'tik sį naujiena. Jei jie tą:p Įfct toliau 
k^'i^tūryitištliu kareiv’U,' o ne iš 
paįlšojųičų ir pavalgiusių? Ko- 
dUIi. hėbŪVp leista valgyti .alka--i n>o£ ratonui;
rį|ft)w*&reiviams kartu sųrY’al-. dalis Merginės yalsčieus, pirmą

s‘4Įo/ jh,’įctšaųtM' -galva, Savų 
' v^ęj<žsmųo -paI>J,’ 
r^fiy’į.. jįažvęlgraiį

P^b'^ijnjtfitos' šiitą ąškęjė - šautų 
‘išmetę Jšr ^uty- 

^^uždareį

T ū taš; ga I i pa kliįustiri^-- kbdėk
1 •i^.į^nę’ęĮk'ėjorkpJ -dar' Pal*’

t. ifcv -’re$ięift81 skrąįijte, išskyrus nieji perduoda ir g^vąi disku- 
kai tag® ĮĮstabas rusu i tuoją tu ‘jaunimuiapie nąpri-

BALTIJOS KRAŠTU KASDIENYBĖ
A-

Pabaltijo tautos rodo didelį žmonės nėra išpaikinti ir žino

tų, persirengusių kariškiais, dą;- 
,bas. Kitaip aš būčiau viską' ži
nojęs. 'Aš ‘išaiškinsiu”, Po sa
vaites jis aktyvui štai ką pridū- nepasitenkinimą sovietų viešpa-: kaip sau padėti. Dvasinius sūn- 
rė: “šis. reikalas ne rąuins pri- tavimu, kuris išauga net iki gi- kūmas hngyiau pakelia negu 
klauso spręsti. . Yrą" sąjunginė bos neapykantos. Vertimas ro- laisvuosiuose Vikšruose, kur 
Valdžia, ji viską tvardo’-’! • dyfi apsimestiną palankumą f plaiūs visuomenės sluoksniai,

Vėliau buyo kaibatoa, kad bu-1 valdžiai, pagrįstai bijant r.pre-į pirmoje ei.ėje jaunimas, iŠpai- 
vo toks^Nbūkvosplants.;— visų sijų, dar labiau didina šią neapy- 
Liętuvą sun^kiritį, —į’ąpiė kuri-kantą. Prie to dar prisideda pu- 
iš įiėtuviu,GiĮze-i sįau užslėpta, pusiau atvira pa- 
yieius. f Aiok^drąS; ,G^dkitis-1 iiieka |sibrov4Mąms, kurie ktd- 
Gj^vięiū§,194£—fS^į'jirų’įuVP• tūrius ir ūkto sHtyse nusileidžia 
yaTstybes. . sauguino kom^pas, Baltijos tautoms, bei.remdamię- 
dalyvąv^ę krętoiitfjcsi didelės mases ir karine jįėgo- 
\uęštc; į stengiasi' jtžns primesti vr
k.y^ gj-vęnimo ir ūki-

ti$'> tvarką, ^^ęntojąi ęįiato ir 
kątp- supranta tą- ^iespSddąj įuri, 

ipdo. praktika: yra^valdžios 
v^nąm;My& i nePilnavartiškufllo’ jausmo, pą-
pn^žiojp;^ diktuoto, bet sir twar fėikia

hėajiykaįtos, baimės-, apsi- 
mestinumo ir paniekos susidaro 

susijaudinęs taip, atsakė: I būti :tiesa1, Knea.:^ę‘SttoIbųįš. yra. ne|šivaizdu4>jama, m akabriška 
’•■•pasakęs;;:-J bčfj dvasinė atmosfera. Tdcs.-proble- 

Učtųviū;-'ije£ųšg ąjįrijr baįmės pasąmonėje užslė- 
.Gsįtiūt. taię’.-ylętcts^ldąią .po-j pimo susikaupimas, pagal vaka- 

kario, -meiaįis ą]#e ^fkskvbs’'tiž- įrietiŠkas normas atrodytų , nebe- 
tnačias' ni'eUj^. neriūtųokė, kaįp pakeliamų, bet 4ėka pozityvios 
ftenutaokįa’ irri.š^»ijeii,.;'kaįp iš.‘ veiklos — išsilygina.- Gyventojai

elgsis — mūs visus sunaikins". 
Kiek vėliau, susikūrus Varė- 

kuriam priklausė

tap^įč^? , Galima suprasti, "iadj š»s rajono .partijos-, sekretorius .jtikrųjų Maskva žjiirLj Tįėtuvių•.'pasireiškia kultūrinėje, religinėj 
čifc'.&lVp tik ž’auri apgavystė. Kalčys dėl panašiu skundų ak-rtaiitą.
Pšit/ratkui ir dviem kareiviams tyvui pasakė “ČU bus bandi

" * . š ’r" - r - .

- (Iš “Aušros’ )

Cold war.

' je ir privačioje srityje (apie tai 
bus dar kalbama vėliau),, kas 
padeda šiek tiek lengviau pa-.

• kelii svetimą rėžimą. ■ Nors tai 
’skamba paradoksiškai, bet nia- 
į žbs, kasdieniškos problemos ir 
: trūkumai, iššaukti sovietų reži- 
' mo, turi netgi teigiamą pusę:

wakefhift armj without proper

the BrirRh 
to fighd

* Bur lAvtuH Scatf^S^HrMB t 
Tlvr wo< I itww fp* */ W

¥>

stack
A *

X>A«im

bęi fitauSts ir partijos vadovų 
: adresų. Na, o kas Wia įstatymų 
j ‘’apčjfmą”, siekiant kai kurių 
mažų privilegijų Sau ir savo 
draugams, tai nedidelė nuodė- 

į mė, praktikuojama ir pačioje 
' Rusijoje, todėl vargu ar lai būtų 
galima pavadinti “antitarybiš- 
kumu”. Vidurinė karta yra labai 
gsrąi išprususi politikos srityje. 
Ji yra išaugusi sovietinio režimo 

Į sąlygomis ir dar papildomai 
[perėmusi politinį senesniosios 
kartos patyrimą. Tuo labiau ten
ka stebėtis, kad kaip lik viduri
nė karta pastaraisiais metais vis 
ryškiau parodo ką jie galvoja 
sjrie-sovietinį režimą ir įsibrovė
lius rusus. Tie protestai vykdo- 

j rrii užslėpta forma, stengiantis 
I’ neprasilenkti su partijos oficia
lią linija, pvz., kaip pasiūlymai 

J pagerinti darbo sąlygas, o tarp 
pat materialinę ir socialinę pa
dėtį ir 1.1. Pastaruoju metu vis 
dažniau protestuojama ir atvira 
forma, pilnai suvokianti gali
mas pasekmes ir represijas, ku
rios seks po to. ,

Taip pat priešiškai nusiteiku
si prieš sovietinį'režimą yra ir 
jaunesnioji karta, nors ji jau yra 
.trečioji mokyklinio amžiaus 
karta; išazugusi sovietų okupa-

kinti pertekliaus ir neturėdami 
Jmtų problemų, tampa agresy
vus ir nepatenkmti.

Neapykūnla dabartinei yal- 
t džiai |uri skrrfejgaš priėĮąstis. 
! Tai lengvai galima apčiuopti se- 
nesnlujy žmonių tarpe, kurie.meiWs.- j; nel f č 
Kuoy.tejjaMęfoUfcvėje ir ,ė- kiai &do nepasitenkinim4i 

aiI_ P3*irė svetimos jėgos įsi-. xa(jangi jie neturi lo atsargos ir 
is ju pra- bausmės jausmo, kuris būdingas 

rgeto wiunaft. ar tai per badą ir suau4,usiems. 
riaRj-tremtyje, ar ginkluoto pa-į4arįau supras 
sipj’tešinimo metu, arba buvo

: valdžios suruošto naikinimo ba- 
tationo nužudytos, ar lai kitu 
būdu buto sovietų fizižkąį sji- 
ūaikidlas. Daugelis iš jų Į inetu " jaunini 
yra-’buvę baudžiamuosiuose la-Įnraįgjne^&.ėH

■ gėriuose ir dar dabar tebeken 
čia nuo stalinistinio teroro pa
darytų, fizinių ir. fizinių suluoši-įj 
nimų. Kiek bebūtų keista, bet 
kaip tik tie žmonės, daugiausia 

, nukentėję nuo ^smurto, išoriniai 
'geriausiai išlaiko dvasinę pų- 
i biausvyrą. Iš patirties ir turėtų 
nuoskaudų^ jie tapo, palyginti, • netoleravimas’ if gdus^ įsitikink 
gan atsargūs. j Ilias režimo nesugebėjimu iš-

Dar aiškižų savo nepasitenki-l^^^ gyvybiškai svarbius 
nima sovietiniu rusu režimu ro-i1C

-
Senesni žmonės

j jaunimo elgseną, jeigu jie pą- 
' skaičiuotų, kad šiuolaikinis jau
nimas nuo stalinistinio teroro 
iaikų yra taip pat toli, kaip 20-jų 

> nuo amžiaus

stalinistinio laikotarpio baisu- 
mus. bet nenujaučia, kad: ižą 

■ juos liestų. Kad jaunimas, ne
žiūrint intensyvaus auklėjimo 
sovietine dvasia, nekenčia reži
mo, priklaiso nuo daugelio prie

žasčių. Dvif .ryįųjįąūsio’s riš jų 
būtų sekančios: įsibrovėlių rusų

do vidurinioji karta. Bet, paly
ginus, ir jie elgiasi gan atsar
giai, paslėpdami savo jausmus 
ir įsitikinimus po dirbtinio loja-

Skrisk, balandėli
Nuskrisk, mielas bžtlandėli, 
Į šalelę Lietuvos, 5 
Kur gyvena mieli broliai, 
Laukdami šviesios aušros.

Aplankyk tėvų namelį, 
Kur kūdikiu žaidžiau.
Ten as motinos globoje
Jokio, skausmo nemąčiau.

Aplankyk ir tuos takelius, 
Kur jaunystėj vaikščiojau.
Nuo Šventosios lig Dauguvos 
Karo maršu žygiavau.

Aplankykie karo draugų,
Ten šaltuosius jų kapus,
Kuriuos ilsis kaip didvyriai,
Gynę laisvę Lietuvos.

Kai pavargs tavo sparneliai 
Beskrajojant miškuose, 
Ratnų poilsį surasi 
Partizanų kapuose.

Kur tarp šlamančių beržynų,
Tamsių girių glūdume,
Yr nevystantys gėlynai, 
žydį kraujo skaistume.

Paburkuok liūdnų dainelių 
Kur jie ilsis amžinai, 
kad nebaigtus laisvės žygius 
Tęstų broliai lietuviai.

B. L. karys

t kląttĮomybės laikus Baltijos 
krikštuose. Ir Baltijos kraštuose 
jra |ai kurie nesutarimai tarp 
generacijų, bet palyginus su 
perdėtai intetektualinėnais dis- 
kusųpntia ir komėritarais bei 
piktomis rietenomis laisvajame 
pasaulyje, jie atrodo visai ne- 
reiškmingi.

Sovietų okupacijos melais 
tarp senų ir jaunų žmopių. nėra 
ryškesnių nuomonių skirtumų,; 
liečiančių pagrindinius gyveni
mo klausimus. Svarbiausia, visi 
vieningai rodo pasyvų pašiprie- 
šinimę |)rimesU&i rėžimui. Pri
slegiantis ir autoritarmį svetim
šaliui Viešpati virbą l^dįs reiški
nys • yra dviveidiškumas. Dvi
veidiškumas būtų gan paprastas, 
jeigu tik reikėtų sistemą girti, 
įsakymus išpildyti, su rusų 
emigrantais draugiškai elgtis ir 
bendrai sovietams paklusti. Dvi
veidiškumas tampą sudėtinges
niu, kai reikia taip pat įtikti ir 
tautiškai nusiteikusiai gyvento
jų daugumai. Kas perdaug uo
liai stengiasi įtikti sovietams, 
gali patekti į kolegų ir kaimynų 
nemalonę. Iš tokio balanšavinio 
tarp diametraliai priešinau po
zicijų susidaro ir dviguba, vidi
niai prieštaringa elgsena, kurį 
žiūrint iš Vakarų taško, sunkiai 
suprantama ir nuostabą kelian
ti, bet tenykštėmis .sąlygomis 
yra visai natūralus reiškinys.

'Ryšium su sovietų viešpata
vimu yra susijęs dar vienas 
svarbus reiškinys 
žavimas rusų emį 
ba. Čia kaip. pasireiškia 
esminis skirtumas' tarp Pabalti
jo respublikų ir šaįiffipaatėlitu, 
kurios taip pat yri^g^S&skvos 

_ diktatu, bet 'kūrios'ė>^jeveik 
nėra rusų. Baltijos*:'kraštuose 
daugelį aukštesnių postų pirmu
mo teise užima rusai; o taip pat 
Baltijos tautų atstovai, kurie 
kartų kartas gyveno Rusijoje ir 

: ten pilnai'asimiliavosi. Be šitų, 
aukštesnio rango - pareigūnų, 
įemigravo ir daug pramonės 
darbininkų. Trumpam laikui 
apsistoja rusų turistai ir speku
liantai, norėdami pasipelnyti iš 

• vakarietiškai orientuoto Baltijos 
tautų gyvenimo būdo.

Vertė V. M.
(Bus daugiau) ';

(Iš V. Vokietijoj leidžiamo 
žurnalo “Nlitteirūngen aus 
baltischem Leben’* 'Nr. 3)

Vyresnieji; nors ir labai at
sargiai, taip pat stengiasi su
stiprinti jaunimo nepas,tenkini
mą režimu, bet didesne dalimi 
tai pačio jaunimo kritiško ste
bėjimo išdava. Toks jaunimo 
pasipriešinimas režimui panei
gia plačiai pasklidusią nuomonę,
kad jaunuolius galima išauklėti, 
bet kuria norima linkme ir dva
sia bei indoktrinuoti juos į bet. 
kurią norimą politinę sistemą. 
Savarankiško protavimo jėga 
yra tokia didelė, kad ji, nors’ 
tiek pavėluotai ir aplinkiniais 

.keliais, visuomet nugali. Nepri
klausomybės laikai, o taip pat 
gyvenimas Vakaruose, nors ir su 

.<ai kuriais trūkumais, kurie pa
sitaikė anksčiau ir dabar, paly
dinus su senatvišku sovietų sis- 
einos nepaslankumu, atrodo 

gdn palankioje šviesoje. Vyres-

plonio li- 
f pagal
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ALL YOU MEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TTPS CM
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don't cut in BETWEEN C-a 
THAT APE AL jOWIAKt 5AFF

J. PampJalas 
New Buffalo, Mich.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

L\ LIxtielpsUrt^ir^ypUr iystem's own *-. 
rhjtFiiiTįhetfngttt Genth Dėpchčfabfy. Tty it tonight. 
You 11 fifcethe tfelfcf in the rtwrnfnjc.
ChtKoKtfed or pi Ils, fcx -1 jix is
"The Overnight Wonder?

Read latjrt and follow 
directions. # 
C E* i itųfoc .
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ALEKSANDRO MANTAUT0 
ATSIMINIMAI APIE PUTVĮ

Būsimoje laisvoje Tėvynėje yąrlės, pamačiau karalaitę... 
siūlyčiau pagerbti Pūtvių ginu 
nę kaip graikai kad gerbdąvo1 nelietuviškais Tūbais aprengta, j 
savo itin pasižymėjusius . kevo-{ susidūriau dar Užkaukazyje l 
tej’-s. Pagerbti ne vien už VIa- tuoj po Didžiojo Karo, apie VIa- S 
do ?i!lvin’kio-Pūlv:o darbus ir dą Pūtvį nieko nežinodamas.r 
auką Lietuvai, bet ir už visos: Didysis Karas padarė daug at-, 
Pūtvių giminės-pėr daugelį kąr-' maihų tautų ir valstybių gyve-V 
tų pasiaukojimą ir ‘kančias už- nime? Tautams apsiginti arba ji 

-ifilvciau Pūtvių gy- ? atgauti savo laisvę nebuvo ten-p 
.tocx. n.-J.Aio š!L>-! kinamasi mobilizuotais -kariais. >’ 

.... v. Į kovą ir taip: pat į sū kova su-’ - 
tokiu' sietus darbus-, buvo stengiamasi , 

įtraukti visą tautą. To pasėkoje, 
2 v............. kovose dalyvaiidąvo toe tik regu-.'

ę m.r.k, kąd čki gy- (Įia(.QS kaj«eiviąi brha prie mūšio ' 
.Mūšiams : 

pasibaigus, piliečiai šautuvą pa-f 
dėdavo į šalį. Pradžioje jie n:- 
buvo susieti su jokia pastovia 
organizacija ai'ba įsipareigoji
mais. Bet neužilgo susikūrė, vi
suomeniškos, nuolatinės kariško 
pobūdžio organizacijos. Joms • 
priklausė piliečiai, kurie buvo 
pasiryžę talkininkauti kariuo-’' 

i : menei, ir todėl ruošėsi ginti-tė
vynę ginklu, kiek galint neatsi- ’ 
traukiant nuo gavo’ dari^ bėk organizacijos reikalais, tai iš jo 
nuolatinės profesijos. Jie buvo sužinojau Ir apie Suomijos š-u- 

liųs. Gegeckori ir man buvo įdo
mu, kad Suomijos šaulių kūrė- 
jąs-organizatorius ir pirmasis 
vįjšininkas buvo maršalas (tuo
met generolas) Karolis Gusta
vais Emilis Mannejhęimas, Suo
mijos kariuomenės'vadas ir re
gentas. Kalbėjome, jog Suomi
jos šauliai yra laimingiK savo 
įkūrėju ir vadu turėdami tokį 
didelį autoritetą rie tik tautoje, 
bėt ir kąriuomenėgs^Ir .tiki'ąi.

*•

tu

v c’?.’use vietose, Pūtvėje 
ĮPav upyje ir Graužikuose iška
ba;! ui varly tentas su

Ec’

Su šiujiskąja idėja, nors ir Į

Fu .ių gimir.ė, kuri j jauj.u gyvenantieji 
ų kovojo ir nii-

Lieiuvos. Jau daug am-
koyas ir gj vybių aukas

GI tl'; ■ 
rė dėl
Z U .1! 

*■ 4-

(Lngia praeities migla.

Įpusėjus XJX šimtrpečiui, per, 
vieną šimtą keturios
Itoivių kartės viena po kitos 
Lovoj© su rusiškais pavergė-

• jais ir už ištikimybę savo tąu- 
t i buvo tremiamos Rus’jos ir 
Sibiro gilumon. Iš paskutinio
sios tremties šeši tos giminės 
nariai nebegrįžo Lietuvon. Ke
turi iš jų užmigo amžinu mie
gu nuo bado ir Ilgų, o-du pa
smerktieji sušaudymui. <

Keleivi, nuimk galvą ir su
kalbėk malda Pūtviu giminės 
atminimui.

Mano gyvenimo kelias jau 
daugiau negu prieš penkias dė- 
š’uitis metų intymiai ir neper
skiriamai susiliejo su šios nepa
prastos žemaičių giminės ir jos 
didžiojo atstovo Vladislovo. Gę* 
rardo Putvinskio-Pūtvio keliu.

Pūtviui Lietuva buvo lyg ta' 
Amerika, ir jis Lietuvą atrado 
po ilgų pastangų ir didelės dva-'- 
sinės kovos. Man Lietuva buvo 
nepalyginamai artimesnė. Ne
paisant mano tėvo ir mano pa
ties laikino aplenkėjimo, mūšų' 
šeimoje visi gerai kalbėjo lietu
viškai. Dar jauno moksleivio 
metais Trakuose galutinai atsi
palaidavau nuo lenkiškos įtakos 
ir mano pirmininkaujamą slap
ią lenkų-lietuvių draugiją pa- 
verčiau grynai lietuviška. Bet 
j i Pūtviui buvo Lietuvoje gy- 
\ enant sunku rasti ’Lietuvą, man: 
po Didžiojo Karo grįžus Tėvyė 
r.ėn buvo sunkų atpažinti Lie
tuvą. Badam ne fą;‘ kurią būviu 
palikęs. Rastoji buvotbioges’nė 
už paliktąją. Dėl to buvai! giliai 
nuviltas ir sukrėstai,<• iy mano 
gyvenimo laivelis blaškėsi, ne
rasdamas tiesios krypties. Tlą ‘ 
kryptį man parodė Vladas Pūty 
vte. Jo akimis pažvelgęs į Lietu-- 
va

Kopose. AkvarelėM. šile i Kis
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knygoje taip rašo:
Draskus įtaka į aukštą 

kraujo spaudimą

tujausi tyrimų duomenys 
redo, kad dideli druskos kiekiai, 
dedami į msistą, turii ryšį su 
aukštu kraujo spaudimu.

Dr. B. S. Goodhartas* savo 
knygoje "Modern Nutrition in 
Health and Disease” rašo: 
"...pastebėta, kad primityvios 
etninės grupės, pvz., eskimai 
Grenlandijoje, kai kurios gentys, 
gyvenan ios Kinijos kalnuose, 
:r vietinės gentys Australijoje, 
labai retai kada turi aukštą 
kraujo spaud-mą. nes jos var
toja mažai druskos — apytikriai 
kasdien suvartoja 1-2 gramus”.

Tuo tarpu yra žinoma, kad 
• Japonijos Honshu provincijoje 
j gyvenantieji žmonės kiekvienas 
I kasdien suvartoja 20-35 gi drus

kos. šios provincijos apie -10% 
visų gyventojų turi aukštą

M

daug druskos, kuri iš organiz
mo pašalinama tik labai pa
lengva”.

Kodėl druska padidina krau
jo spaudimą? Dr. I. M. Levitai 
šį faktą bando išaiškinti labai 
paprastai ir populiariai. Jis s> 
ko, kad ".. .tai yra paprastas fi- 
zkos reiškinys. Normaliai iš or
ganizmo druskos perviršį su šla
pimu pašalina inkstai. BU jeigu 
organizmas gauna perdaug nat
rio druskos, jis nebepajėgia ją 
visą pašalinti. Likęs organizm >, 
natris susirenka krau,. ir 
jvai ri u< »sc c ud' n i uose.
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vas dėl sienų. Buvo nuomonių, { kraujo spaudimą.- Ir labai daž- 
kad jei tarp Užkaukazio respub- j nai tų gyventojų mirtięs prie- 

, Armėnijos irjžastis yra kraujo U’” 
t Azerbaidžano) nebūtų buvę j 
! konfliktų ir ypač ginkluotų ko-1 

vų, tai išvien priešindaniosios 
tos respublikos Rusijos invazi
jai būtų atssipyrusios.

(Bus daugiau)

Lietuvoje. Todėl Suomijos šau
liai galėjo teikti milžinišką pa
galbą šalies apgynimui per So- likų (Gruzijos, 
vietų. Sąjungos užpuolimą.

šalia pasikalbėjimų apie Gru
zijos ir Suomijos šaulius, teko 
matyti ir įvairių Graži jos šau
lių pratybų. Senų pažiūrų net >r 
gruzinai karininkai šypteldavo 
matydami, kaip civiliniais dra
bužiais apsirėngęs ponas Gegeč- 
kori prieš kunigaikščių rūmus 
;su savo padėjėjais rikiavo ir 
mankštė.šaulius, Bet ponas Ge- 

Igečkori buvo vienas iš revoliu
cijos vadų Užkaukazyje bei vy
riausybės narys, ^šaulių organi
zavimo darbas jam sekėsi, ne
paisant -anų šyptelėjimų. Kari
ninkų opozicija jo organizaci
niam darbui ir šaulių vadovavi- 
mui neišsiplėtė^

ko garbės pirmininku, daigi, sa^ > Nors Gruzijos šaulių darbas 
buvo puikiai pradėtas, jų liki
mas buvo liūdnas. Jų nemaža 
žijvo.,per Rusijos mvaziją. Buvo 
iš'jų'tarpo-žuvusių ir anksčiau^ 190-l.m. lapkričio 12 d. muzikų 
per Armėnijos ir Gruzijos ko- šeimoj,in muzikos studijas l.^f- . • . ’ ’ . v * T. T ’. .

kaip Lietuvos atstovybės I-asis 
sekretorius ir TifHso konsulas.

Kadangi aš domėjausi šaulių išsiliejimas

nuolatinės profesijos.
ua’sirvže ir taikos melu ruošti 
tautą, galimam pavojuii atremti, 
nuo mažens ugdydami pasišven
tusį, sąmoningą tautietį, tobulą J 
pilietį'ir tobulą tėvynės gs-nėją.A

Nors šiam aprašymui panau
dojau Lietuvos šaulių Sąjungai- 
skirtus Pūtvio išsireiškimus, jais 
noriu atžymėti kilos, panašios 
šaulių Sąjungos veikimą. Su 

. tąja.sąjunga ar sąjūdžiu pirmą 
’kartą susidūriau, jei peklystū,-

1919* .metais. Tiflise, Gruzijos gyvenimas vėbau A parodė, kad 
sostinėje. Su kpt‘. P? Gudėlių iš- r taip sakėme su Ipagrindm Afąn- 
sinuomavę butą gruzinų seimo-, nęrheimui vėtiite. pasitraukus 
j ė/ pastebėjome^ kad šeiminin- išA šaulių. S-goš vądbvyt^s, dė- 
kąs''.dažnai rytais su šautuvu kbigi SuomijosšaūJįai..jį.išsirin- 

;eiiia;į ;k(^iiūs tai kariškus prū; . .. . / - .
-timus. Man nereikėjo bandyti iš- Vb- moralinių vaidu,-'* Suomijos 
įtVelhti’. iš 'šeimininko jo/karinėk ^ikai išvengė kliMų sžvo. stip- 
pašlapties.“ &r$u' rev^iucmiu J^imu ir išsiplętiinuŲ kurių.‘ta-’ 
kariniu oi’ganizącijų narys ir sūį “navatnas” sąjūdis susilaukė 
'pžžmdjąu nemaža žymių Tiflte kituose kraštabse/ * jų tarpe ir 
šo veikėjų.jK'jų sūžinajaUį'katV' 
mudviejų šeimininkas priklab-Į 
■so Gruzijos šaulių Sąjungai.’ 
Tos sąjungos organižatoriūm 
buvo didelį Gruzijos veikėjas 
Gėgeękęri, Vyriausios kąųkaąęy 
darbininkų,: ūkininkų ir1, karei?;- 
vtiu Taiybos harys,. p Gruzijai r 

; paskelbus- nepriklaušomybę, jtfe-7 
.užsienio reikalų■ mitiLSteris.' G£< 
’ gtekori l>uvb gabūs mitingų- 
šūyąžiayihių'« pirinininkaš/ k'žs ?. 
visuomenės darbe, p ypač reyefe 
liucij os metu, buvo: didėlis pl3(-1 
sas.; Su juo pturejąū ^kdĄtakt^;
■taip pat - dalyvąlidainak Vyrlaifi- r 
šioje -Kaukazo jTarylj^e^ą^ 
kariuomenės atstovas ffyvėliaū'

taip sakėme suū pagrindu^ Af^n-

išt šaulių. S-gos vadovybės,' Še-

i
Ramusis vandenynas

giliausia ir didžiausia jūra, 
apima apie 64 milijonus kvadra- Į 
tinių mylių, o vidutinis gilumas 
— 14,000 uėdu. 7 a

MUZIKAS S. GAILEVICIUS
.... — PENSIJON

Urgamzmas. tuicc 
druskos, junta treš 
žmogus geraiu du 
dens, kad druskos p ė 
lėtų ištirpti. Didelis 
kos kraujujė ’ abs< 
giau skysčių ir tuo 
siogiai padidina k 
Druskos taip pat r.
terlfų sienelėse, kuiąfif"Irgi ab
sorbuoja vandenį. Ne o o >■:/".tė
jo indai išpaiųsta;.-sutinsią ir r> 
siaurėja. Todėl visai natūralu, 
kad nuo vartojimo'daug druskas 
kraujo spaudimas pac’ i ji, nes 
širdis- turi sparčiau dirbti, per 
susiaurėjusias k r 3 u j agysles p um 
puOti didesnį kiekį skysčių”. 
Nors aukštas kraujo spaudimas 
yra gana komplikuotas ir jo me
chanizmas nėra visiškai aiškus, 
bet dr. I. M. Levito aiškinimas 
duoda nors dalinį šio dalyko su
pratimą.

(Bus daugiau)

j smegenyse.
šiame rajone' 

japonai maitinasi 
sūdyta, konservuota žuvimi ir 
kitais sūriais maisto produktais. 
Kiekvienas jų kasdien sunaudo
ja vidutiniškai 26 gr druskos.

Dr. L M. Levitas savo knygo- 
j je "You can beat the odds on a 

1S| Heart Attack-’ sako, kad japo
nų vyriausybė 1957 m. to rajo
no vienoje mokykloje įvedė mo
kiniams maisto dietą su mažu 
kiekiu druskos. 1971 m. Hiro- 
saki universiteto prof. dr. Nao-- 
suka Sasaki jau rado žymiai su- 

muzikas; mažėjusi mokyklos mokinių 
eidamas kraujo spaudimą.

Toliau savo veikale dr. I. M.
Visais isto-

gyvenantieji 
daugiausia

Kanadoje gyvenąs 
Stasys Gaileyičius, 

,-78-tubsius amžiaus metus, pasi
traukę; į pensiją ir išėjo iš Lie-, Levitas taip sako 
tuvos Kankinių parapijos choro Į rijos laikais žmonės niekada

-

vadovo. ir -'vargonininko pareigu. 
_Muz, S.”: Gaileyičius yra gimęs

vietoje^ užburtos. negražios Užsienio reikalų niirfi^tęHjoje

h
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-X MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

Z603 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787

Didelif pasirinkimas geros rūšies Įvairių prekių

MARIJA NOREIKEEN1

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS 8ERVIC1 

?801 W. 69th St, Chloro, HL W629 ♦ T< 925-2711

Aleksas Ambrose,
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CUICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS 
^‘z’’ f - '***. • i ' J f -

f, i-

v--i-: v . autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

■ * - 664 pšl., vardynas.
.Minkšti viršeliai. Kaina $15.
•■'y 1 Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

WlATEINA LIETUVA,
parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius. 
Ir Hetnviu kalbą. Jas mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.

pis geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
Betuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 
į Ir patarė mums toliau studijuoti.

TįjTTf” 1=25- Kieti tfrWiat Palto p.

— Pirmadienį Springfielde 
taip pat buvo prisaikdlinti G. 
IL Ryan, Jun Edgar, Ned Harli- 
gan, Roland Burns ir James 
Dorinewald.

nevartojo per didelių kiekių 
druskos, todėl žmonių ir gyvu
lių organizmai neišvystė specia
laus mechanizmo, pašalinančio 
druskos perteklių. Užtat dabar 
žmogus, vartodamas modęrniš 
ką dietą, su maistu pasiimf

' —if;.-' ess= s

.MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN' Į

Dirbo teatre. Lietuvos operoj ir 
su chorais.- Yra parašęs ? daug 
kompozicijų. - • :v'-

Išleistuves, buvo 1982 m.--bir
želio 12 d. Anapilio salėj,-Missis- _

THE WiCM GŪARD
žada ir toliau kurti giesmes ir 
dainas lietuvių chorams..

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS;
> LTTERATURA, lietuvių BtefaJOrog,. meno T* mo£s^ 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinct 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko^ 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat .K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei. studijas, iliustruotos nuotraukom’: U 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir Z. 
kūrybos poveikalais. 565 pual. knyga kainuoja tik $3-

DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Jr i 
ttnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atiminimai apie da 
šventes Jų istoriją ir eigą.' -Įdomi skaityti ir nedainuot 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi.Ir surinktais dutm'’’ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 52.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS. Antano Rūk-' 
tas Juozo Adomaičio
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarpto b 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 pusią

Dėdės šerno gyvenimas. Tai

1

• LLts’i'U V lAKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TfmxL^n*<'« 
įdomiai parašyta rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės žf 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienom 
lietuviui. Leidinys illustrtiotaj nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritovardžių' pavadinintaisrlr jų vertiniai J vokleSų kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yrs Ryt>rflrfų žemėlapis Kaita M.

1*' KJ EAUM1S LIMfl, ralytojot Petronėlės OrintaiUs *tab 
minimal fip mintys apie įamenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir plr. 
maišiais Bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapinę 
bet kainuoja tik 93. J

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupm^ 
ta* Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoj*-, tik 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po<> 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už Žmogaus tetaet, 
Knyg* yra didelio fe* mato, 265 puslapių, kainuoja 66.

V BATYKINtS NOVELfS, SL Zoečenko kūryba, J. Vahfčl* 
▼artima*. KM pri. knygoje yra 40 aąnlojngų noreliu. Kaina

Knygoa gainamoi Naojksose, 1799 So. Hatakrf St., Chicago 
KMUHL pfadtanf frfd*3 Mari ^ĮMtfll^nnr SRaMonuų

— Naujienos, Chfcigo. 8. UI. Hmrsdįy n- n. 1983
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lAtA'YurA PAUKŠTIENĖ Kauno senamiestis ('lapyna

ką” ta didžioji tėVyrrė atnešė AfgnniMftfti. Jis kad 
Amerikos lietuviai nežino apie 100,000 Sonetų kanų, Įsi 
veržusių į Afganistaną, užėmusių štteteginlūš kelius Mr 
laikančių dab 30,000 pasienyje, kuriuOš galėtų ntesti | tų 
patį Afgaftistaną. Pavergta Lietuva |fcli Ofe
mobilizuotų jaUhų lieldybį šiūntimą į AfgaMštehą, aptfe 
ių žuvimą ir patekintą į kovojančių afganistaniečių fte 
laisvę. Esame tikri-, kft'd paVergti lietuviai flifekė fttegfr- 
dėjo apie nelaisvėn paftftto Ife'tUvib patekimą | Pakistaną 
ir apie laisvojo pasūdlie lietuvių pastangas jį išlafevihfI

Antras steiMhtejas yra ftantojūš Petrausku, Ltete- 
$«.ooį vos draugystės te kultftelhfiį ryšftį Su užsienin šalimis 
"draugijos prežidiumn ph-fnihmk'aš. K įtor jis išdygęs ir 

kaip iis atsidūrė kultūrinių ryšių ptezidiuino priešakih — 
mažai kas težino, jis nbri, kžd iriftsU ryŠihi bwijI, 'Mifcift- 
gesni, turiningesni, pra-smiftgesni iriūšiį behdradarbiUVi'- 
mo veiklos barttoše”. Kas Lietuvon nttVO fteištes bent 
uerkioms dienotos, taš žih’d*, Hd vaišlng^sftis-; kūdą trtlfcs- 
+a riebalų te pieno, yH pats SVarbfo'ūS&Š.; kad tftš feeftdra- 
darbiav’m^k kuli beri primesti bktipadtas, Vrft feepbasntis 
ir be turinio. Užtai ŠiŠ UelraūSkas fi'drjs įtikinti afifefi- 
kiečius. kad jie duotų prasmę visiems tiems suvaržymams, 
kratoms ir dideliems muitams okupantui.

Algirdas Petraitis tvirtina, kad “tūrizmas yra pati 
populiariausia, mūšiskiausia žmonių bėh’dravmio forma”. 
Ką jis turi galvoje — “mūsiškiaųšia^į,— nepaaiškina 
Petraičiui ji gali atrodyti “mūsiška”-, bet Amerikos^lietu
viams ji yra svetima, kai ne tik laisVai Į gimtinį karmą

m-oo 
$13.00 
I AOO

- .

$24-00! 
t *J0

$4000 now

N&ujlenoe eina štMltt. tefrta 
>e*nixdieiiiu*. ktutia Neujieana Bert 
liovė, 1738 So. Salsiad SL, Chlore, 
1L aoeoe Telet *xi-«jLiXl

ano 8 rai ryto iki 8 vai. popiet SeitadieaiAif -Į- Ud 11
1 ‘ I ' tf V'. "±..- * ...... - -J

Sveikinimai iš komunistų 
pavergtos Lietuvos

jau praėjo dvi šių metų savaitės, bet negavome brolių 
ar seserų laiškų nei atvirukų, neatėjo žiemos švenčių — 
Kalėdų sveikinimai-, neatėjo lietuviškos inteligentijos pri
rašyti laikraščiai bei žurnalai, bet atėjo okupanto spe
cialiai užsienyje gyvenantiems lietuviams leidžiamas 
Gimtasis Kraštas.

negali nuvažiuoti, bet ten ir be liudininko negali su savai
siais pasikalbėti ir išsikalbėti. Kai paVfergteh fjiėtiivdii’ 
nuvažiavęs Amerikos lietuvis yra tdks tdbistas, kuris gali 
apsistoti tiktai Petraičio parinktame viešbutyje ir kai jį 
ginkluotas šoferis visą laiką turi nuo akių nenuleisti,-tai 
jau višAi nėteūšiška.

A. PLESKYS

Iš pavergtos Lietuvos vakar atėjo gruodžio 30 dienos 
Gimtasis Kraštas. Jis atnešė Amerikos lietuviams kelis 
Naujų Metų sveikinimus ir linkėjimus;
Į - ‘--Pirmojei vietoje atspausdintas Vytauto Z'efikevičiaus 
Naujų Mėtų' sveikinimas, šįą Zėnkbričiųs 'yra 56 metų 
amžiaus ukmergiškiu- baigęs gimnaziją, 3 metus lankęs 
rusų komunistų partijos kursus ir trejus metus .praleido 
JAV-se, eidamas Sovietų ambasados Sekretoriaus parei
gas. Jis turėjo progos aplankyti svarbesnes Amerikos 
lietuvių kolonijas; susipažinti su komunistuojančiais 
Amerikos lietuviais, o nuo 1968 metų tvarko “tarybinės” 
Lietuvos užsienio reikalų ministeriją. Andrei Gro'myka 
kelis kartus Zenkevičių buvo Įšmugeliavęs i Ameriką kaip 
Sovietų diplomatą Jungtinių Tautų komisijom Jo nega
lėjo Įšmugeliuoti kaip pavergtos Lietuvos Užsienio reika
lų miništerio-, b'ėt galėio jį įspausti į kelis Jungtinių Tautų 
komitetus Sovietų Sąjungos atstovų sąnašų. O tie komi
tetai informavo apie Sovietų karo jėgų atneštą didėlę 
laisvę ir gerbūvį. Dabar sveikihiihą jis jau pasirašo kaip 
Lietuvos TSR užsienio reikalų ministeris. Be kitų dalykų, 
savo sveikinime jis sako:

“Praeitin nubėgo dar vieni metai, suteikę mums 
daug džiaugsmo, naujų laimėjimų ir rūpesčių. Džiu
gu. kad mums tai buvo 'taikos metai-, kad lietuvių 
liaudis, pasitikdama didžiosios Tėvynės 60-metį, žen
gė dar vieną tvirtą žingsnį į priekį. Tačiau mus, kaip 
ir visas planetos pažangiąsias jėgas, jaudina pasau
lio rytdiena. Mūsų negamina užmačios tų, kurie nori 
dar greičiau įsukti ginklavimosi varžybų pavaras.”

Zenkevičius kalba apie “taikos” metus didžiojoj tė
vynėj. tarytum Amerikos lietuviai nežinotų, kokią “tai-

Kėtvirtuoju sveikina Pranas Petronis, kafb 'mėtų va
dovavęs ne fronto ruožui prieš nacius, bet per savo-akis, 
ausis ir rankąs -leido kiekvieną lietutį,, pashyžųsį imti 
ginklą į.rankas. Aniefikpjė yra daug giminių, kurių arti
mieji karo mėte ir kėliš metus po .kabo buvo štrib'ų su-, 
šaudyti. ; ?-

• Nei yi'ėnas lietuvis, tarnaujantis ■bkui>antei,<hbpkje0 
parinkti nė vieno žmogaus, kuris 'suprąštų už ko
vojusius ir nuo caro policijos Amerikon bėgti turėjusius 
lietuvius. \ A ' ' .’ • > ?

šie keturi sveikinimai Amerikos ifstūvlaniš yra ne 
visi. Jie atspausdinti ketvirto Gimtoji) krašte puslapio 
kampelyje. Iš jų tūribio matyti, k'a'd jie tię^ibb; kiib Ame
rikos lietuviai gyveno, ko jie siekė jaūnatV'ėj'ė ir kas tapo 
jų viso gyvenimo svajone. Jie norėjo nuvažiuoti į,gimtinį ■ 
savo kraštą, nuvežti giminėms dovanų, pamatyti kaip jie 
gyvena ir kokios yra jų svajonės.

Antrojo puslapio apačioje yra Antano Barkausko, 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pir-- 
mininkas. Barkauskas, pagal titulus ir pareigas, Liėte- 
voje turėtų būti lygus Andropovo pozicija^ Sovietų Sąjun
goje. Tai Paparčiuose gimęs, Raudonojoj irihlijbj tarna
vęs, su Pr. Petroniu glaudžiai bendradarbiavęs komunis
tėlis. Jis jau nekalba apie Lietuvą ir šio krašte gyvettfmą; 
o kalba tik apie gyvenimą ‘broliškoje tMutų sandrau
goje”. Jis nori, kad ir amerikiečiai įsitrauktų į šią san
draugą, nors jie žino, kad tai nėra jokia laisva sandrauga, 
bet Sovietų karo jėgų primestas baisus išnaudojimas, blu
sai komunistai įtikino kelis antanūs barkkūbfeb's, lead tai 
yra gerovė, tuo tarpu t&i yra žiauriausias? pavergtos tžlū- 
tos išnaudojimas. Pirmon eilėn barkauskąi ir p.ętronįąi 
išnaudoja Amerikos liėtuviuš. Jie tfėbbrf Mbtišyti-, kūd

M. DRŲNGĄ PASISAKO APIE VEIKĄ
1982.XI.19 JaUnimo Centre, bėjo Lietuviu Vienybės Sąjūdžio 

'Cftfė&gojė šūtengtoje vakaronėje eutovas Algis Regis. Jo kalbos, 
Pažinkime Vl^IKą tilo reikalu; dėl laiko stokos- taip pat neper-1 g 
kalbėjo 4 .asmėnys'. Trys- — duodu, tik pažymiu, kad LVS 
7LIKą sūdąrmiČftĮ p^iitiniU'grū-j iš'ikŪTė. 1942 m. rudenį. Kaune, 
pių ar partijų-ir rezistencinių ’ 
sąjūdžių atstovai, o ketvirtas. ;
kuris kalbėjd -pirmuojii, tai Taū-
ios Fondo Įgaliotasdr. L.Kpiau-i dau. O ne, taip nebuvo? Ant?2' 
čeliūnas. Dr. Ė. Kriaučeliūnas sis ' kalbėtojas buvo Mykolas 
y ra geras kalbėti>jas ir šio vaka
ro jo kalba apie Tautos _Fondą 
buvo labai objtektyvi — rrešališi. 
ka ir pasigerėjimo verta-. Tau- ■ 
tos Fondas į VLĮKą sudarančių 
grupių skaičių.-neįeina; kurių, iš' 
viso yra 15.. . Tautos Fondžš, jėt; 
taip galima pasakyti, -yra VLIKo 
“Finansų

’ nahti Ar tbikianti ^VLlKo • vėik- r ■ . , ' • - i ' ' - --.r : * •
lai remti; lėšas, kurikš suaukoja 
pririetai lietūviaiį\Wkš^ ątš'tą- 
tyti nepriklaušomą'liiėtuvos v^- ; 
siybę.. "L .V '•

Trečias iš ei!‘&-teitbė|o Liy- 
tiivhį' Tfeutiūės atstiafe^s,
ids ių?.©y • _ _ _ ..
laiko stokos jo kąlbos:rięp.erduo- pykite, jei aš pabersiu • m siek 
du. Ketvirtas ir paskutinis kai. tiek ^opozicinių 'minčių.

’ Skaitytojui gal atrodys, kad: 
aš- štiklydaū ir Antrą kalbėtoją 
iš eilės per apsirikimą pratei-

kalbėtojas buvo Mykolas: 
Drimga študijavęs filosofiją .ir 
yra ‘ Draūgo” redaktorius. Jo 
pasakytą kalba — paskaita buvo 
labai, kontroversinė, klausytojų 
tarpe sukėlė daug nepasitėnki- 
nimų, priekaištų ir. pajausimų. 
Prie jos sustosiu kiek; ilgiau.-

, - j JMiįfeųlo Eh'unąoš fealbzz

buvau lyg tai pasirengęs 
kąfeėti jaunesniein, bet;kadangi* 
.tų jaunesnių nėra, tžijte 

. bėsni lyg suaugusiems.''.fe;aap•: 
rak ,taa Įvadas ■ Lietųjų. Rezis
tencinės Santarvės, kurios 
štovas aš esu VLIKe > Jau-temai>| 
yla' opozicinė grupė, todėl ne-

dahgi VLlKas ir yra . partinių 
šrčrių pagrindu susidaręs veiks- 
nčšį .todėl ii? opozicija yra labai 
natūralus., reiškinys. Taigi Lfe- 
tuvių Rezistencinė Santarvė — 
LRS įsfeteigė .1950 fiėi rugsėjo 
B d’, taigi jau jpo VLIKo jsištė:- 
gimb. (VLlKas susiorganizavo 
1943. XL25; Kaurie. A.; PI.); Tai 
politinis, kultūrinis išeivijos sam 
būtis. Pagrindiniu tikslu užsi
brėžęs. ryškinimą ir vykdymą 
tų ųždavinių, kurių reikalauja 
išeivijos shlidafumas su okupuo
toje Lietuvoje, už nė^iiklaušo- 
tnybę ir■ žmogaus teises kovo
jančią tauta. Steigėjai šio sąjū- 
džįo. tai vlSj-V^u^ac^ų, —■ bbl- 
Šeyikrnėsvjrąlmf  ̂Jr vėl bolševi- 
kihės . pažiūrų i^stėfitėi. Iki 
LRS is: štėigimo veikė arba Eaič- 
yeš Jfioybt^jūo'se arba 
kuose,' arba'Liau3Siinkudte;'tMp 
pat po; mažiau irkitoke parti j o- 

■ sfe brganižąvę rez^emeinė spau- 
;cr4t ■ La isv’ės • Kovoloją, Lietuvos- 

ją- redagavę 
■kaip Nfepri^aftsdrna - LiitelVa, 
įstėiįęLsfeptą Lietuvos Laisvės 

įŠėtetojĄį ; 'pri^dėj^ prie
EiėtuVot šauklį: §-gėš 
inbu'tes^ižarbiąyę rti kitų gra- 
p;ų rezistentais, lyginę tiirpgrU- 
piniuš samčius: ir stengėsi su
daryti bendros telkids eentrus. 
Tai čša būsiibieji -LRŠ steigėjai 
daE VLIKo . stegųno tezistėhci- 

; jos laikais”-...' , 'v?. .' . \; ■ -

Amerikon atvažiavo lietuviai be be angilį'kalbos 
ir be amato. Amerikoje jie Vis iteltb ūžši$rBb ftftoh'ai; 
drabužiams, pasistatė'namus, sumokėjo- ^miiiims- iT įa- 
žįstahifems. školą ir padėjo • .saviesiems. Rusai, ’ .akite^vę 
Lietuvą, už sunkiai uždirbtą amerUęiečių- pinigl Jęį&aa 
tiktai 5 dienas pabūti’. Vilniaus viešbutyje ir heleicįžia 
nuvažiuoti į kaimą. Pabuvęs 5 dienas Vilniuje; jis siun
čiamas kitoms 5 dienoms į Maskvą, Taliftą #rb& Minską.

* * _ '■ - 1. x’>

Nu važiavusius Vilniun amerįkiėeiūs “turistus” jie; ve
žioja kur okupantas nori, bet ūėlėrdžia lietuviams nuva
žiuoti ar pabūti ten, kur jie nori. Okupantas isnaUdėja 
ir siuntinius. Kiekvieną shifttinį Apkteilna .mSritefe, tildei-' 
niais už siunčiamos prekės vertę. . . . .

Taip žiauriai gali tiktai priešas išnaudoti, o ne Rrolis.
Negalima kalbėti apie brolišką sandraugą, bet apie prie- j dvejcpa- tlksH: L teikti peramą 
sii ilftftbdoiiiną. - . ' (Nukelia i 5

tiąūkiu ir įėrdžui tuo reikalu 
pasisakyti-,kitiems LRS buvu
siems ar .dar esanfięms ’nariams, 
išskyrus 'dr.' A .’elfą Ddrnuši, ku
ris LRS naįiu biėkada nebuvo.

Bronys Raila

ąp’e Lieti’, vių Rezistencinę
San ta n-ę — LRS šitaips rašo-

‘įsteigta 195Č.IX 8, yYį pųlili- 
nė ir kultūrinė užsienio lietu
viu organizactjžv užsibrėžusi

Jl'GZAS ŠVAISTAS

ELDORADO
(Tęsinys)

Mudu su Uldukiu jau prieš tai, ligi persi
kraustymo į šį kambarį, buvome susidraugavę. 
Suartino mus meškeriojimo aistra. Žvejams, me
džiotojams, kaip ir vaikams, nereikia riėi ypatingų 
įvykių nei ilgų įžangų, kad taptų drAŪgiais. Šiuo 
metu ir fiziškai labai artimi mudu buvome: mano 
guolis apačioj, o jo — viršuje. Vadihasi, mudu 
jungė bendroji dviaukštė UNRRA lova.

Ši paskutinioji aplinkybė, galiu tvirtinti šian
die, nėra būdingas artumb Ar draugiškuhm 
žymys. Pirmojoj stovykloj irgi visai panašiai gy
venau su vienu vyru. Tokia bai dviaukšte lova 11 
panašios pozicijos — aš apačioj^ o jis vlrštkje. Tas 
vyras beveik mano metų buvo, tik stambus, su
dribęs. Per dienų dienas vienintelį žodį vienas 
antram pasakydavom: "Labas rytas”. Daugiau 
nieko. Nekalbino jis manęs, ir aš jaučiau^ kad 
bergždžia būtų šnekinti jį. Stenėdamas karstėsi 
per mano galvą į viršų, šnopšdamas rėpečkiojosi 
žer^yn. Kaip suėjom, taip ir išsiskyrėm Visai sve
timi, nors budu buvom aukštaičiai. Visada, kai 
jiti Įsirisdavo į savo guolį ir girgždindavo? lovą, 
ukrėsth. mane to'.s Šiurpas, nelyginant šaltas 
sunkus akmuo butų azgulęs.

SU I’frhikiu i as kita. Savaime rasdavOši bend- 
<3 Kaina ū* bendri reikalai. Niekad nebaigdavom 

nei savo mintimis dalytis, nei išgyvenimų išpasa
koti. Tėvynėj jis buvo kulturtechnikaš. Ne tik 

; profesija, bet ir prigimtis glaudžiai Siejb jį su 
gamta ir kaimo žmonėmis. Šiteš ibftftkybės vi
sam amžiui nustatė jo būdą it polinkius*. Manė 

’gamta irgi žavėjo didžiosioftiis saVft paslaptimis, 
afttžftiai nauja savaiminga kūiĄrba_, niėkūb nepa
keičiamu dvasios pakėlimu ir poilsiu. Kai Ilk šil
tesnės dienos ir dangus olikiVesnis. visada būtel- 
davom mudu nuo stovyklos. Anksčiausiai, vos 
prasimerkus saulei, stverdavom savo meškeres^ 

, vabaluš, sliekus ir maudavom kur ftors į paupį* 
žuvys bebuvo mūsų tikslas, daugiau tik akšUftfts.

Tenkinasi žmonės įsigiję akvaitemą Su viena 
ar pora smulkesnių žuvyčių, dideliu 
sutinka gėlių puokštę kambaryje, žymiai pra
linksmėja saulės spinduliu kutenami pro UiSgą. o 
čia, paupyje, viso tft begalybė ! it Visk tai jniolat 
kinta, gyvena, judi. Pamiršti ir plūdę vandenyj^ 
ir save pakrantėj sustingusį, prišigūžusį, >kai gu
vios žuvytės pulkais barsto-, vikriai Čiumpa spal
votą škratę ar kitą kurią skaidriasparnę, nepa
lietusią dar vandens. Staiga pabūgsta jos savo 

' piekštėlėjimo ir dingsta kaip menai. Tik skaidri 
srovė gurgėdama gulksi. Dugnu* pamažu rieda 
švarutėliai nubrūžinti akmenukai. Saulės spindu
lių paliesti, jie žaidžia ir žvilga kaip brangakme

niai. Grakštieji maurai — žalieji, pilki ir geltonai 
taškuoti — kaip balerinų vualės, visaip blaškosi, 
driekiasi ir vėl susiglaudžia.

>■ Valandėlę tik negyvoji upės gamta visu ža- 
Vumu atsiskleidžik-. AtriMytų, kad jokios gyvybės 
toje upėje nebeliko, tė plūdė ramiausiai pūpso sro- 
Vėš Staiga ji krusteli. Bematant nerami, 
flert-iftga h^Kiaro. itetlI&i vandens paviršiuje Vis 

’dažnesni ir plačiau nuskrieja. Pagaliau plūdė ke- 
li§ Itftrtūš sūfoūHrei ir pasineria. Tokios baigščiOš 
ir atsargas teš žftvyš. o štei pakliuvo. Tik pėVftė- 
Ijrf Vlfgšė. Ttiojaū fiuo kabliuko ir
— į vandenį. Tegu sau pažaidžia ir pagyvena lais
vai-. Tegu užauga didelė ir suriebėja.

įsisfila^nusi saulė sugundo mudu į pamiškę, 
pSpfeftttš. Einam jaunystė išdidūs. Dirvonai, pa- 
leukės ir pievos barsto mums gėles po Itft’om.

era tg Ž^iū — įvairių įvairiausių!. Jos fte tik 
M bet dūzgia, kraiposi, mirguliuoja.
‘Štai išdykėlis vėjūkštis pagauna jas, mytenja, 
• giimonėja. Mštai drugelitenfctyniuojaši; n»pasi- 

ktrfia Išsitenka, taip prisiglaudžia, jėg gė- 
jtes ftektam (JžiabgAmn apšbte visai nusvaigsta. 
.Į Štai bitės, litres, va’psvOs iį kįti vabzdžiai tik 
littjū, tik pMkftsi apie taš gėfefe. Visiems jos ftiie- 
Iqs, višty tVofcštbmos ir glamonėjamos, t.
/ Nieko nelaukdami numėtam .mudu meškeres 

h* sukrihfeift tdje žemės prabangoje. Išsitiesiam 
vigu ilgumu ir laisva atlapa krūtine sotinamės

\ ‘ / • ■" • L

E '; rikliausiai atvirstam aukštielninki, kad ir 
“ dangų — platųjį, gilų — pajustumėm. Danjpimi 
plaukia švelnūs lengvučiai debesėliai. Vienoj dftn 
gaus plokštumoj slenka jie'į rytus, kitdjė bėga 

į vakarus. Paleidi savo akis po tos saulėtos pla
tumus tolius ir jauti, kad sieloje nė maž neleng
vąja, kad joje ne taip*, kaip kitados. Širdis dusliai 
plakasi, mintys nardo kaip tie debesėliai. Bet jos 
vistiėk — ar skriste į rytus Ar kryptų atgal — 
tolygiai sunkios, skaūšmingos, pavft'ffUstdš.

ftabar labai nusiminęs. Man liūdna ir 
skaudu, feėifcfii fte dėl toy kad tepavyko su emig
racija, bet kad geriausio drattgo netekau. Likausi 
vienab, siaura tajodžm prasme. Vienumoje ir 
gatota hebepagūbAžTa manęs jau teip.

Linksmas patrauklus mano draugo veidas, 
sveiki, balti dantys, kaip Indijos pajūrio perlai, 
rtipries raurttftfngte atikus & Viūas kūnas v* <ir-

Sęįtj m irarttlp»T*fįrt Ksnartns 
biznierius. UTdufcis vienas jĮjprmųjįį buvo pasi
rinktas ir su pasitenkinimo šypsena patapšnotas 
per nhbj& J J

.Jis našė maft. kad kėrt^s Rėdžius ir gyvenąs 
maždaug Uip pat Vatūnksį, budrume batake ir 
toliausiai nuo žmonių, tik geriau pavalgęs te 
daugiau dolerių tuni tiesa, lagaminams varsčių 

, ir kitokių menkniekių ncbė>ėil3ų po šiukšlynus 
kapstytis, šito gėto pakankamai ėšą kiekviėhanre 

j mieste. Tik artteiiausiaK mfertąs pasiekiamas 
I maždaug po dešimties valAndį keliem ės traukiniu, 
j "(Bna daugpte/
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:.
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6utiua

lUilBUi

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
193$ S. Manheim Rd., Westchester, UL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vai 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

SUSIRINKIMU

TEL 233-8553
Sarvica 855-4506. Pap* 06053 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

iP&ClALYBE; AKIŲ LIGOS 

3907 West IO3rd Struct 

balandos pagal ausi tarimą

Chic ag os Lietuviu Našliu, Našliu- 
kip ir Pavieniu klubo susirinkimas 
įvyks penktadienį, sausio 14 d., 6 vaL 
vak, Vyčių salėje, 47th ir Campbell. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

E. McNamee, pirm.

TROŠKINTA AVIENA

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
Ž61I W. 71st St T*L 737-5149

Tikri n g akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTU, PUSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET

ketvirtacL 5—7 vaL vat 

Ofiso telefonas: 776-23W, 
Usdeadjec foMU 441-5541

Paimti: 2 svarus avienos, 1 
morką, 1 svogūną, 1 petražolę. 
1 šaukštą taukų, 2 šaukštus po-, 
rnidorų košės. 1 šaukštą miltų, 
1 laure lapelį, 10 pipirų, drus- 

. kos.
Darbas: Nuplautą, nusausintą 

avies krūtinę arba mentę su
pjaustyti į gabalus, pabarstyti 

! diuska, pipirais, miltais ir iš vi
sų pusių apspirginti riebaluose.

Nuvalytą ir supiaustytą mor- 
’ ką, svogūną, petražolę apkepti 
kartu su mėsa

Į žemą puodą dėti apspirgintą 
mėsą, daržoves, supilti riebalus, 
kuriuose kepė, užpilti sultiniu, 
kad pusiau apsemtų ir, uždengus 
puodą, troškinti.

PER ANKSTI APSIDŽIAUGĖ

F10 BID A

Prostatos, inkstų ir žlapumo
V takų chirurgij*.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33718

TeL (813) 321-4208

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrtwjg 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chain 
ir VISA korteles.

R. tERENAS. TaL 925-M61

< Vienas rašytojas pasakoja:
Perskaičius kūrinį, prie tribū

nos priėjo poniutė ir paprašė,, 
ar ji negalėtų gauti mano kūri
nio kopiją, o jei ne, tai ar yra 
kur išspausdinta^ -kad ji galėtų 
nusipirkti. “Atsakiau, kad ne
su tiek garsus, kad mano veL- 
k ai ai būtij atspausdintu”

— O kada jie bus atspausdin-. 
ti? — norėjo žinoti poniutė.

— Greičiausia, po mano mir
ties, — atsakė jaunas rašytojas.

— Puiku! Tikėkim, kad ilgai 
neteks laukti!” — apsidžiaugė 
poniutė.

• Jauna mergina klausosi po
licininko išmetinėjimų dėl jos 
skubaus maudymosi kostiumo.

I

Apdraustas parkraustymat 
iš Ivairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAI
Tak 37Š-UM arba 17149H

RADIJO iEIMOS VALANDOJ

Sežtadieniaia ir sekmalieniaii 
nuo 8130 iki 9:30 vaL ryta 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

tranalivojamoč iš mūšy atudiįc* 
Marquette Park*.

Vedėja — Aldona Daukw 

Tulrfu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
- CHICAGO, IL MX29

“Lietuvos Aidai’
KAZ* BRAZOlIONYTi 

Programme redBja

STaėdien nuo pirmadienio fltl penk
tadienio 8:30 raL vakarą 

Visos laidos iš WCEV stotie*, 
bangs 1450 AM.

ii WTIS stoties, 1110 AM bans*.

Chicago, nHnota 60621
Teiet 778-5374

Žalgirio mūšio paminklas^ kuris karo metu buvo nugriautas

Tikrai malonų.skabyti - Slaų- “Evening. Gazėfte”, tai pirmiau- 
jienose A. Svilonia įžanginius, ’ 
kur taip gabiai ir ^ksliai atker
tama visiems jo oponentams.

Nesuprantu tų lietuvių— ku
rie savo pūslėtomis rankomis už
dirbtus pinigus .siunčia kažko
kiai bizniškai bendrovei, kuri, 
atseit norinti Lietuvą išvaduoti 
Tai neregėtas ir negirdėtas da
lykas.

Nelaiminga ta mūsų Lietuvėlė, 
turinti.tiek daug norinčių greit 
pralobti, o ir garbės trokštančių, 
kurie už tai velniui net dūšią 
atiduotu.

1982-trais metais Worcester}- 
ir apylinkės - miesteliuose mirė 
virš 170 žmonių, su lietuviškomis 
pavardėmis. Mirusių amžius 17 
ligi t S© metų.,.

Kadangi į -mūsų namus atei
davo ' du vietiniai dienraščiai — 
rytinis “Telegram” ir vakarinis

— Ir ką tau pasakytų .motina 
pamačiusi taip .apnuogintą,

•— Ką pasakytų: Juk tai aš 
jos kostiumą dabar dėviu...

ut the 
o u s e

Jijj 4MH ■"■"nniIi ■ .I.w. .r-gui—, 1JMj. '.ww X. Le«,M.JLF-Lu

Sytofc X s mtmbtr ef th* National Htm*
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The ’Great Room’ Latest Trend In Interiors

Walls between room* m 
the home began to disappear 
fax the early 19S0‘g the 
so-called "open Soor ffcn'* 
In inferior! enjoyed 
popularity. An eecefetsrticm

The derrw fot tmnethinir 
different from Ute bre-ftory 
homes many tad
left when they s&M oK to 
war turned fine new ’*rinci- 
style” bowf into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced f by new families 
coping with the post waz baby 
boom.

Now as We enter the 
energy-Coi*crous 19^0's, the 
open floor plan reappeart, 
looking fresh and new. How
ever, this tii.ie it bears a 
different name. It & called 
•"the great room’* whicn in
corporate* living, chain? and

food preparation b»-
to one huge space.

The spaciotii room*
shown here features an 
fie group of eoutenipOTarjr 

concept is further enhanced 
by Joining the kitchen 
>ith the living tnd dininf 
areas through the ur* of CMw 
same elegant C<Seh*patter8 
floor covering. It b OAF’e 
handsome sheet iinyl tn the 
6 Newburgh Brick” pattern fo 
White. -

This GAPSTAR Scftred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply foxUnwd 
pattern has the look* of 
real brick, yet retains iU 
natural shine with Hide mahi>

interlayer provide! coutfott, 
v arm th and nota-redaction. 
Available in 9’ and IE' widths 
at your nearest home Improve* 
tn ent center or building supply

' b. TOFS užgerk Jefegatūra"... 
‘(Žr. Liet. Encikl. XVI t. 76 psk).
1 Iš šio pasisakymo matome, kad 
Br. Raila LRS kilmę nukelia į 
1946 m. vasarą ir sieja su Ben
drojo Demokratinio Pasipriešini
mo Sąjūdžio atsiradimu.

Dr. Adolfas Darnusis

apie Bendrą Demokratinį Pa
sipriešinimo Sąjūdį — BDPS 
rašo:

“1946 metų vasarą pas parti
zanus iš Vakarų atvyko ryšinin
kai Vyt. Stanevičius, slapyvar
džiu Meškis, ir Jonas Deksnys. 
slapyvardžiu Hektoras, o vėliau 
slapyvardžiu Prapuolenis... Tie 
ryšininkai kovotojus už laisvę 
krašte Įtikino kad, pagal laisvo
jo pasaulio pageidavimą, visi re
zistencijos vienetai turi susijung
ti Į Bendrą Demckiatinio Pasi- 
priešinimo. Sąjūdį (BDPS) ir už 
kelių dienų ten pat suorganiza
vo Vyriausią Lietuvos atstaty
me komitetą — VLIKą. Grįžę 
į Vakarus pranešė, kad tokia 
yra kovojančio krašto valia. Tai 
buvo ryšininkų neaiškaus tiks
lo fantazijos fikcija, jų pastan
ga tok’u būdu padaryti partiza
nus tiktai ginkluota jėga, diri-

i
t

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AVENUE4605-07 SO. HERMITAGE
Tel. 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA
Telefonas 523-0440

AVENUE

šią žiūrėdavau f mirusių skyrių.
Rašarit sausio 6-tą dieną šiucs 

žodžius, yra mirę 6 lietuviai, ku
rie buvo gimę Lietuvoje, štai 
jie: Stasys Maiięeyįee — 92 m., 
Vera Kazelrunąs-Boris —91 m.„ 
Petronė Vaitekunienė — 87 m., 
Petras Nalyvaika — 87 m., Jo
nas Sinkevičius — 83 m., Juo
zas Kasulis — 75 m. ir vienas 
turtingas, žydelis, Mayar Rubin 
— 86 m., gimęs taip pat Lietu
voje. J. Krasauskas

dovybei nepatiko, bet jie lais
vojo pasaulio pageidavimui bent 1 
tuo laiku nesipriešino. Fikcijai < 
kiek vėliau paaiškėjus, tie vadi
namieji titulai neturėjo jokios 
įeikšmės.

(Bus daugiau)

PRITRŪKO KANTRYBĖS

Keliautojas, pasiekęs mažą 
miestelį, užeina i; valgyklą ir 
užsisako pietus. Belaukdamas 
valgių,, jis neteko kantrybės ir 
kreipdamasis i savininką, surin
ka.

MODERNIŠKOS AJR-CONDITIONED KOPLYČIOS

M. DRUNGA PASISAKO

— Atneškite man popierio, 
plunksną ir atveskite du liudy
toju.

— Susimildamas, kas atsitiko, 
Kokia nors nelaimė,

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

c, > 2b33 W. 71st Street

t
 '| 1410 So. 50th Ave., Cicero

TeleL 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4IKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

-- . ' - -■ ■

(Atkelta iš 4 psl.)

Lietuvos antikomimįstinei rezis
tencijai tėvynėje, užsienio lie
tuvių tarpe palaikyti ir stiprinti 
rezistencinę dvasią ir kovinį 
ryžtą demokratinės Lietuvos 
valstybės nepriklausomybei at
statyti. LRS savo kilmę sieja 
su 1946 m. vasary Įkurta Lietu
vos partizanų pogrindžio viena 
vadovaujančia organizacija — 
Bendruoju Demokratiniu Pasi
priešinimo Sąjūdžiu ir jo lais
vajame pasaulyje vėliau sudary-

— Ponas vice ministre, už ką 
tamsta gavote tris gražius ordi
nus? . j

— Hm, trecias buvo man duo
tas už tai, kad turėjau du, ant
ras, kad turėjau pirmą, b pirma 
suteikė dėl to, kad nei vieno ne
turėjau.

• Ne kiekvienas yra karvelis, 
kuris karveliu ulba.

Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

Fnel np yow hungry back-in-school kids with a nutritious 
lunch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling 
’« economical and easy-to-do Because it relies on hard-cooked

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches ą
4 sandwiches

hard-cooked eggs,* 
choppud

nip shreddod Cheddar 
cheese ;

cup matomtaiK or 
salad dressing 

tablespoon snipped 
parsley or parsley 
flakee 

Combine aH Ingredient!
t dices of broad with about 1/3 cup egg salad mixture each. 
Top with resuming btpad. Butter outsides of sandwiches. 
Grill in skiliot or-oo griddle over medium-high beat until 
golden broWU. Turn and brown other side:
“HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer In saece- 
pen. Arid eftough tip water to come at least 1 inch above 
egyx Covet, lūd quickly bring just to boiling. Turn off heat, 
if necessary, remove pan from heat to prevent further boiling. 
lAt eggs stand covered in the hot Water 151 tti 17 minuted for 
Large eggs. (Adjust time-up or down by about 3 minutes for 
enh size larger or smaller.) Immediately run cold water over 
eggs or put them in ice water entfl completely cooled.

To remote shell, crackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hands to loosen shell, then peel, starting at largo 
end. Hold egg under running opld water or dip ia bowl of 
waiter U> help e£sn off ahalL

4 1

1/2
1/4

1

tablespoon chopped 
pimiento, optional 

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
sauce

teaspoon salt 
slices bread 
Softened butter 

except bread and butter. 8pret4

1

1/4

V4
8

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL; 652-5245

CELIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštė# automobiliams pastatyti

uUeactN

udMaviu
^Ttkloriij

AMfiULAXJC 

PATARNAVIMAI

FURIM1 

4OPLYČ1AJ 

MISOSE MIESTO 

DALYSI.

STEPONAS C. LACK LB SŪNŪS
(LACKAWId)

‘CM WEST 6SU STHJWT KEgubhc 7-121)
SOUTHWEST HIGHWA1, Palo. Hilu, ŪL »74-44J»

BUTKUS - V ASAMS
T<: Olympic T-1H7

PETRAS BIELIŪNAS
Tel: LAfvHU 1-3IT1

nniiiii iii iu ii. ii i. i. u i i, j :i. laj g .
— Naujbenas. Cbicauo* HL Thursday, Janus rv 13. 1983



KĄ KITI RAŠO- ■ I • Internuotiems taikomas re-
maskvinę praktiką' žimas šveicarų visuomenėje ir 

a sukėlę; tam tikros 
■ip prie karių niekas 
nas, jiems ncgal’rra 
spaudos, nei knygų, 
cli. kad iš septynių

kia s pagal
ilgų ceremonijų nedaroma... Bū
dinga. k id sovietų vadovybė (ly
giai kaip ir vasalinė afganų ko
munijų valdžia) neišduoda 
Tarotautiniam Raudonajam Kry 
žiui į nelaisve patekusių afg< - 
nu rezistentų. “Banditais” ap
šauktieji afganų patriotai rodo 

žmcnižkmuo nekaip

ei

Jis

šių metų sausio G d. Dirvai 
gavo laišką iš Šveicarijos, ku
riame šitaip rašoma:

Lietuvis Rimas Burba, so
vietu karys, internuotas

Šveicarijoje

J't3 būro patekęs į aįęiauu 
r.eluisvę

Dar lapkričio pabaigoje ame
rikiečių, kanadiečių, prancūzų 

'ir kilų kraštų spaudoje (o ta p 
;pat per kai kulias raoijo stotis) 
t paskelbta, kad Šveicarijon it. 
skraidintas lietuvių tautybės so
vietų karys Rimas Burba,
pateko į afganų laisvės kovotojų 
•nelaisvę ir perduotas Ženevoje 
’veikiančiam Tarptautiniam Rau
donajam Kryžiui. Pagal minė
tojo Kryžiaus susitarimą su af
ganų rezistentais ir sovietų vy
riausybe, nelaisvėn paimli sove- 
jtų kariai atgabenami j šveica- 
■riją ir ten internuojami. Inter, 
inayimo laikas truks ne ilgiau 
/dviejų metų. Tam terminui pa
sibaigus, internuotieji galės grįž- 

•ti į savo kraštą, jeigu jie taip 
/apsispręs. Jiems pageidaujant, 
.kariai galėsią pasinaudoti azy. 
jliaus teise ir išvažiuoti į jų pa- 
‘sirinktą/į kraštą.
A Apie internuotąjį Rimą Bur. 
jbą žinoma, kad jis teturi 20 me. 
Aų amžiaus. Jis, eidamas jam pa- 
J skirtas pareigas, pateko į afga- 
|nų laisvės kovotojų rankas. Pc 
peek Luko jis turėjo nepaprastą 
įlaimę, kad rezistentai ji perda- 
įvę Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus atstovams, o šie ji atgabe. 
’r.o į Šveicariją, šiaip kovotojai 
ibęlaisvių ųelaiko, nes tomis są
lygomis, kąip vedama kova prieš 
jinaskvinę okupaciją, jie kad ir 
norėdami neturi kur belaisvius 

’padėti. Šią proga reikia paste. 
,bętf> kąd sovietij vadovybė lai
kosi/ pažiūros, kad Afganistane 
nesą jokio karo, o vedama kova 
tik prieš tariamai užsienio re- 
Tniamus “banditus”. O su to-

daug’au 
mask v i nė vyriausybė ir jos ma
lone besiremiančioj]' Karmalio 
valdžia!

Kaip jau savo laiku rašyta, 
praeitą vasarą į Šveicariją iš Af
ganistano atgabenta trijų sovie
tų karių grupė. Po kiek laiko 
atx yko dar du kariai, o lapkričio 
mėnesį atsiradę dar du. Tarp 
š’ų pastarųjų yra mūsų tautie
tis. Rimas Burba.

Iš Maskvos .Afganistane su
kurtojo pragaro išsigelbėję ka.. 
> iai pradžioje buvo laikomi Ber
no kantone vienoje pusiau už
daroje priverstinio auklėjimo 
įstaigoje. Šveicarų valdžia pasi
rinkę toki režimą, nes pagal 
Raudonojo Kryžiaus susitarimą 
kariai laikomi internuotais. O 
Maskvos vyriausybė dėjo visų 
pastangų, kad kariai būtų izo
liuoti ir apsaugoti nuo “buržu
azinės” Įtakos. Maskva re be 
pamato iš pat pradž’ų baiminosi, 
kad kariai, pažinę laisvos Švei
carijos gyv'enimą, nebepanerės 
grįžti į Sovietiją, kai po dviejų 
metų pasibaigs sutartasis inter
navimo laikas. Du sovietų ka
riai jau bandė pabėgti. Po ke
liu incidentu internuotuju rėži- 
mas buvo sugriežtintas, kol pa
galiau jie perduoti ties Zug mie
stu esantiems arešto namams 
Zugerberge. Ten laikomi savai
me disciplinariškai nusikaltę 
šveicarų kariai. A.rešto namų 
Įnamiai dirba žemės ūkyje ir 
gauna tam tikrą atlyginimą. 
Toks pat režimas taikomas ir 
internuotiems sovietų kariams. 
Jie naudojasi tam tikra laisve, 
laisvu laiku gali išeiti. Maistas

kritiko-
neprilei
pasiųst:
O reikia ž
internuotųjų karių tik du 'u- 
•jai. Visi kiti yra Maskvos pa
glemžtų tautų įtariai (ukrainie- 
ė’ai, kaukaziečiai, vienas lietu. •

Jeigu p: šakniai žmonės inter- ■ 
mietuju negali lankyti, tai so
vietų ambasados ir konsulato na
riai, o taip pat KGB agentai ka
rius kinko. Ženevos žurnalo 
"Impact” redaktorius <u nuosta
ba rašė, kad “su mūsų įstaigų 
žinia jiems (internuotiesiems) 
darom; s nuolatinis spaudimas, . 
kuri vykdo sovietų ambasada ir 
KGB, naudodami jų šeimas ka:p

Mums, gerai pažistantiems 
Maskvos teroro ręžimo prak i- 
ką. nėra naujiena, kad KGB ran - 
ka kėsinasi Į nelaiminguosius in- ‘ 
ternuotuesius, prievarta išsiųstus 
i tolimąjį Afganistaną ir turė
jusius tarnauti rusų, imperializ
mo tikslams, bet laimingu būdu 
išvengusius mirties. O kiek mū
sų jaunų tautiečių jau neteko 
gyvybės ar sveikatos Afganis
tane, kaip ir rusų carų laikais 
kare su japonais Mandžiūrijoje 
(“na ąopkach Mandžiūriji” —, 
Mandžiūrijos vulkaninėse kal
vose) ar kitose pasvietėse. Į 
mirti siunčiamas mūsų jauni
mas, dar nė nepasiekęs 20 me
tų amžiaus... Rimas Burba, kaip 
iau minėta, irgi tėra vos 20 me
tų amžiaus...

Tame., pat ženeviškame žur-, O šis Kryžius “kareivių niekada 
nale rašo Šveicarijoje gyvenau-'nėra siuntęs į kraštą, į kuri jie 
tis ukrainietis dr. M. Katchalu- Į .nenorėjo vykti”. Čia pat švei 
ba-Heim, kad"Maskva siunčia i diplomatė išsitarė, jog “mes 
Arganistaną daugiausia nerusų nežinome, ar sovietų karo be- 
tautybės karius, dažniausia uk- _ laisviams gręsia jų pačių tėvy-

‘.nėje kokie nors pavojai’’... To
liau ji pridūrė, kad šveicarų už
sieniu reikalu denartamentas 
siunčiąs sąskaitą už intemuctų-

Mamai, žarna — Pardavimui 
A21AL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS 
F NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

* NOTARIATAS • VERTIMAI.

REAL ISTATl FOR SALE
• .■ 1 I*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAJS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £ '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS A
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą,

2212 W. Cermak Road Chicago, DL TeL 847-7747

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALTE 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

anas valstybes ir šiaip juo?

Žu malas pastebi, kad inter
nuotieji, nors savaime jauni ir 
paprastos kilmės, nusimaną, kas 
jų laukia Sovietijoje, jeigu jie 
tenai grįžtų. O Zuericho leidi
nys “Brueckenbauer” stačiai pa
klausė šveicaru užsieniu reikalu 
departamento (ministerijos) at
stovo (Speoker) Marią-Luisą 
Caroni ar grįžusieji nebus “pa
statyti prie? sienos’’?■ šveicarų 
diplomatė atsakė, kad pasibaigus 
internavimo laikui kariai būsią 
perduoti Tarpt. Raud. Kryžiui.

niais surengė olandų kilmės dai- ] 
nininkė Adelheid Armlhold, P. 
Afrikos respublikoj mirusio dai
lininko Prano Domšaičio 
jo kūrinius išsaugojusi 
viams.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

našlė, 
lietu-

Festivalin buvo įjungtos 
cūzu, slovakų, vokiečių, norve
gų, švedų, škotų, airių, rumunų, 
austrų, japonų, bulgarų, italų, 
ispanų, rusų ir lietuvių dainos. 
Lietuvišką liaudies dainą “Li-; 
nelius roviau” atliko pati mcky-1 
loja A. Domšaitienė - Žviro- 
nienė.

pran-

Du miegami ir du kambariai sklepe- 
Centrinis šildymas atskirai kiekvie- 

i nam butui. 2 auto garažas. Aluminum’ 
langai. Švarus. $67,000. 62-tros ir 
California.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, _ arti 
mokyklų. Mažas įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lelĄ^. 
Dirbu ir užmiesčiuose. greit, 

garantuotai Ir sąžiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUT11 

<514 S. Telman Ava.
Tel. 927-3559

%

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomebllle 

Liability apdraudimas peiuinle- 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4*45 So. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 «

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJF
yn feniausbų dldžfuvsh Ir tortingiausTa ItevnviTj t^atemahnė ar- 

ianisacija, lietuviams ižtikLcai tarnaujanti jau per 92 mėtau

- SLA. atlieka kultūrinius darbu*, gelbsti tr kitiem*.
du bus dirba-

SLA —ttmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS
apdraudė savo nariama

.rainieėius ir baltus. Autoriaus 
žiniomis, Šveicarijoje internuo
tieji ukrainiečiai kariai jau da
bar pareiškę, kad jie nenori grįž- >' .., r _
ti j Sovietiją. JAV ir Kanadoje‘.JU išlaikymą Krptautiniam Rau- 
gyvenantieji ukrainiečiai esą pa-' donajam Kryžiui, o šis inkasuo- 
siryžę rūpintis jų išvažiavimu i JQS pinigus iš sovietų valstybės.

LIETUVIŲ DAINA 
HAVAJUOSE

PSICHOLOGIJOS STUDIJOS

Dr. Ina Užgirienė, buv. Litua
nistikos Instituto psichologijos

i
REPAIRS — IN GENERAL 

įvairūs Taisymai

ENERGY

skyriaus vedėja, išvyko i Olan-j 
diją, kur keletą mėnesių studi- Į 
juos naujienas psichologijos sri
tyje, ypač vaikų vystymosi-pa
žinimo studijose. ‘

—- Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $490.

— Sovietų Sąjungoje rašyto
jai nepažįsta eilinių žmonių, bet 
žmonės pažįsta rašytoją.

Amerikoje žmonės nepažįsta 
rašytojo, bot rašytojas pažįsta 
žmones.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI • KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
. 655? S. Talman Avenue 

^Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave. 
(312) 776-8700

Pardavimu ir Taisymaa 
XS46 Wast Ė*th Strut 
Tai. REpuNlc 7-1941

irkurie i

doleriu
i

peiso, n>-

JAU ATSPAUSDINTA
1

H
f

Galite kreipei Ir tiecUl 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

šleista knyga su te gališkomis 
ormomia-

Knyga su formomis garma 
na Naujiena administracijoje.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali datų 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse

“LIUCIJA

Tarptautinį liaudies dainų 
i lokių festivalį Havajuose, Ho- 
! nolulu mieste, su savo moki-

HzA — apdrgodfti pigiausiom^ tainomli si<A nelinko 
'j '■ rtenu patarnauja tik savišalpos pagrindu.

x'i DekMen*! lietuvis ir lietuvio draugu jaB 
y Sodvienijime apsidrausti iki $10.000.

JfLA — kpdraudBa ir Taupomąja amirauda — Endowment 
msurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įlekiančia®

A. - atikftoio mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA —Taikua apdraudžia pigia terminuota apdriuii: ui 
$1,000 apdraudoa aunu temoka tik $8.00 metanu.

HJk—kuopa vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite 
*■" 1 savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jvm>

mielai pagelbės i SLA IshaŽytL

i

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

82.00

Chicago, IL 60608 ITW KAL8TKD CHICAGO, EC 6641't

f 6 — Naujienos, Chicago, 8, III.-

Sure Firm F*e ants Casual C^’par>

84.00 
es.oo

PATS SKADIK [R DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS"

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro, 

šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

austru oin imą ■. '

Dr. A. J. Gusgen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais_____

Minkštais viršeliais, tik____ __________

Dr. A- J. Gnxsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĖMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant JI persiuntimo išlaidoms.

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Neajienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, rbraomenė? veikėjo ir rašytojo ataiminimu*.

A. Gnseee _ MINTYS IR DARBAI, 259 paL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai !r 

. - --------- -- --------------------- #8.00
ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai- popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą, g 

64M S. Kadzta Ava. 
Chicago, 111 60629

Tel.: 778-8000

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSTBASTYMAI

Chanę« the oil and 
filter! every 3,000 to 
8,000 miles to avoid 
wasting gaiolin*.

Doni be i Bom Loser!

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
„ Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.
I KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ
I LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
auįerių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5930

HOMEOWNERS POLICY
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